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ЗÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍЯ ²ÍФÎÐМÀÖ²ЙÍÎÃÎ МÎÄÅËЮÂÀÍÍЯ (BIM) ЯÊ ФÀÊÒÎÐ П²ÄÂÈЩÅÍÍЯ 
ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑПÐÎМÎЖÍÎÑÒ² БÓÄ²ÂÅËÜÍÎÃÎ П²ÄПÐÈЄМÑÒÂÀ

У ñòàòò³ äîñë³äæåíî ö³ëüîâ³ зàñàäè êîíöåïö³é ³íфîðìàö³éíîãî ìîäåëюâàííÿ â бóä³âíèöòâ³ (BIM). Пðîàíà-
ë³зîâàíî òà ñèñòåìàòèзîâàíî ñêëàäíîщ³, ðèзèêè ³ âèãîäè, ÿê³ ìîæóòü âèíèêàòè ï³ä ÷àñ зàïðîâàäæåííÿ 
³íфîðìàö³éíîãî ìîäåëюâàííÿ. Сфîðìóëüîâàíî êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè, ÿê³ îòðèìóюòü ó÷àñíèêè ³íâåñòè-
ö³éíî-бóä³âåëüíîãî ïðîöåñó â³ä зàñòîñóâàííÿ BIM.
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Постановка проблеми. Уïðîâàäæåííÿ BIM-
òåхíîëîã³é ó ñâ³ò³ â³äбóâàєòüñÿ зðîñòàю÷èìè òåì-
ïàìè, ïðè÷îìó äîñèòü ÷àñòî зà äåðæàâíîї ï³ä-
òðèìêè. Â Уêðàїí³ æ ñïîñòåð³ãàєòüñÿ ³íòåðåñ äî 
³íфîðìàö³éíîãî ìîäåëюâàííÿ бóä³âåëüíèх ñèñòåì 
³з бîêó îêðåìèх ï³äïðèєìñòâ òà ðîзðîбíèê³â ïðî-
ãðàìíîãî зàбåзïå÷åííÿ. Чàñòêîâå îñâîєííÿ òåх-
íîëîã³ї ³íфîðìàö³éíîãî ìîäåëюâàííÿ бóä³âåëü 
â³äбóâàєòüñÿ äóæå ïîâ³ëüíî ³ íîñèòü ïåðåâàæíî 
îñåðåäêîâèé хàðàêòåð ³ í³ÿê íå ñòèìóëюєòüñÿ äåð-
æàâîю.

²íфîðìàö³éíå ìîäåëюâàííÿ ÿê ï³äх³ä äî ïðî-
åêòóâàííÿ бóä³âåëü ïåðåäбà÷àє зб³ð, збåð³ãàííÿ ³ 
êîìïëåêñíó îбðîбêó â ïðîöåñ³ ïðîåêòóâàííÿ âñ³єї 
àðх³òåêòóðíî-êîíñòðóêòîðñüêîї, òåхíîëîã³÷íîї, 
åêîíîì³÷íîї òà ³íшîї ³íфîðìàö³ї ïðî бóä³âëю з 
óñ³ìà її âзàєìîзâ'ÿзêàìè ³ зàëåæíîñòÿìè, êîëè 
бóä³âëÿ ³ âñå, щî ìàє äî íåї â³äíîшåííÿ, ðîзãëÿäà-
юòüñÿ ÿê єäèíèé îб'єêò.

Гîëîâíèì ïðèíöèïîì BIM є ñï³âïðàöÿ ð³зíèх 
зàö³êàâëåíèх ñòîð³í ï³ä ÷àñ îêðåìèх фàз æèòòєâîãî 
öèêëó îб'єêòó, щî äàє зìîãó âïðîâàäèòè, îòðèìàòè 
òà àêòóàë³зóâàòè ³íфîðìàö³ю äëÿ ï³äòðèìêè ³ â³äî-
бðàæåííÿ ðîë³ êîæíîãî êîðèñòóâà÷à [1].

Àналіз останніõ досліджень і публікацій. 
Пèòàííÿ íåîбх³äíîñò³ зàïðîâàäæåííÿ ³ ðîзâè-
òêó ³íфîðìàö³éíîãî ìîäåëюâàííÿ â бóä³âíèöòâ³ 
âæå ï³äí³ìàëîñÿ â³ò÷èзíÿíèìè â÷åíèìè, зîêðåìà 
À.С. Б³ëèêîì, Ì.À. Бєëÿєâèì, À.². Òåñüîëê³íèì, 
Ì.С. Бàðàбàш, Ê.². Êèїâñüêîю. 

Âиділення невирішениõ раніше частин загаль-
ної проблеми. Ðàзîì ³з òèì є щå зíà÷íà ÷àñòèíà 
ïèòàíü, ÿê³ ïîòðåбóюòü íàóêîâîãî îбґðóíòóâàííÿ 
òà âèð³шåííÿ. Îäíå з íèх – àíàë³з ñêëàäíîщ³â, 
ðèзèê³â òà âèãîä, ÿê³ ìîæóòü âèíèêàòè ï³ä ÷àñ 
зàïðîâàäæåííÿ ³íфîðìàö³éíîãî ìîäåëюâàííÿ, òà 
êîíêóðåíòíèх ïåðåâàã, ÿê³ îòðèìóюòü ó÷àñíèêè 
³íâåñòèö³éíî-бóä³âåëüíîãî ïðîöåñó â³ä зàñòîñó-
âàííÿ BIM.

Мета статті ïîëÿãàє ó äîñë³äæåíí³ òà íàóêî-
âîìó îбґðóíòóâàíí³ ðèзèê³â ³ âèãîä, ÿê³ ìîæóòü 
âèíèêàòè ï³ä ÷àñ зàïðîâàäæåííÿ ³íфîðìàö³éíîãî 
ìîäåëюâàííÿ, òà êîíêóðåíòíèх ïåðåâàã, ÿê³ îòðè-
ìóюòü ó÷àñíèêè ³íâåñòèö³éíî-бóä³âåëüíîãî ïðî-
öåñó â³ä зàñòîñóâàííÿ BIM.

Âиклад основного матеріалу дослідження. Íà 
ï³äñòàâ³ îãëÿäó îбðàíèх ë³òåðàòóðíèх äæåðåë 
[2–5] ìîæíà ñфîðìóëюâàòè ö³ëüîâ³ зàñàäè êîíöåï-
ö³é ³íфîðìàö³éíîãî ìîäåëюâàííÿ (BIM), ðåàë³зà-
ö³ÿ ÿêèх äàñòü зìîãó ïîâíîю ì³ðîю âèêîðèñòàòè 
її ìîæëèâîñò³:

– ìîäåëü бóä³âë³ ì³ñòèòü ³íфîðìàö³ю ó âèãëÿä³ 
äàíèх, щî ïðèäàòí³ äî àâòîìàòè÷íîãî îïðàöю-
âàííÿ;

– âñÿ ³íфîðìàö³ÿ, ñêëàäåíà â ìîäåë³ бóä³âë³, 
ñïðàâæíÿ (ðåàëüíèé îб'єêò зâîäèòüñÿ зà збåðå-

æåííÿ ïîâíîї â³äïîâ³äíîñò³ з ìîäåëëю бóä³âë³) é 
àêòóàëüíà (îäíî÷àñíî з³ зì³íîю ðåàëüíîї бóä³âë³ 
ìîäèф³êóєòüñÿ ³ ìîäåëü);

– ìîäåëü бóä³âë³ ï³äòðèìóєòüñÿ ³íфîðìàö³éíî 
âïðîäîâæ ö³ëîãî öèêëó æèòòÿ бóä³âë³;

– ìîäåëü бóä³âë³ òà її öèфðîâå â³äîбðàæåííÿ 
íåзàëåæí³ â³ä êîíêðåòíîї êîìï'юòåðíîї ïðîãðàìè, 
ïðîãðàìíå зàбåзïå÷åííÿ, ñóì³ñíå з êîíöåïö³єю 
BIM, хàðàêòåðèзóєòüñÿ ³íòåðîïåðàö³éí³ñòю;

– ³íфîðìàö³ÿ, ðîзì³щåíà â ìîäåë³ бóä³âë³, 
äîñòóïíà äëÿ âñ³х ó÷àñíèê³â ³íâåñòèö³éíî-бóä³-
âåëüíîãî ïðîöåñó, ìîäåëü бóä³âë³ фóíêö³îíóє ÿê 
ïðîñò³ð ñï³âðîб³òíèöòâà ì³æ íèìè;

– åëåìåíòè ìîäåë³ бóä³âë³ ì³ñòÿòü óñю ³íфîð-
ìàö³ю щîäî ñâîãî ïîхîäæåííÿ, фóíêö³îíóâàííÿ 
òà збåðåæåííÿ. 

Íåзâàæàю÷è íà â³äíîñíó äîðîæíå÷ó âïðîâà-
äæåííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ BIM, äàíà òåхíîëîã³ÿ є 
íàäзâè÷àéíî ïåðñïåêòèâíîю, ÷îìó ñïðèÿюòü òàê³ 
òåíäåíö³ї â ³íâåñòèö³éíî-бóä³âåëüí³é ñфåð³:

– зíà÷í³ ïåðñïåêòèâè ðåàë³зàö³ї âåëèêèх ïðî-
åêò³â â ³íâåñòèö³éíî-бóä³âåëüí³é ñфåð³ [6];

– ïîñòóïîâå âïðîâàäæåííÿ êîíöåïö³ї åêîбóä³â-
íèöòâà, à òàêîæ зíà÷í³ ìîæëèâîñò³ щîäî âïðîâà-
äæåííÿ ³ííîâàö³éíèх òà åíåðãîåфåêòèâíèх ð³шåíü 
ó бóä³âíèöòâ³ [7];

– ïîïèò íà íîâ³ ³íфîðìàö³éí³ òåхíîëîã³é ³ 
ð³шåííÿ ó ñфåð³ ³íфðàñòðóêòóðè òà ЖÊГ, óïðàâ-
ë³ííÿ îб'єêòàìè, щî ïåðåбóâàюòü ó äåðæàâí³é âëàñ-
íîñò³, ³ ï³ä ÷àñ ðåàë³зàö³ї ïðîåêò³â ³з зàëó÷åííÿì 
ìåхàí³зì³â äåðæàâíî-ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà [8].

Çàñòîñóâàííÿ ³íфîðìàö³éíîї ìîäåë³ бóä³âë³ ìàє 
íèзêó ïåðåâàã ïåðåä êëàñè÷íèìè ìåòîäàìè àðх³-
òåêòóðíî-бóä³âåëüíîãî ïðîåêòóâàííÿ. Íàñàìïå-
ðåä Â²Ì äàє зìîãó ó â³ðòóàëüíîìó ðåæèì³ ï³ä³-
бðàòè, ðîзðîбèòè, ðîзðàхóâàòè, ïîâ'ÿзàòè ðàзîì 
³ óзãîäèòè ñòâîðюâàí³ ð³зíèìè фàх³âöÿìè òà 
îðãàí³зàö³ÿìè êîìïîíåíòè é ñèñòåìè ìàéбóòíüîї 
ñïîðóäè, зàзäàëåã³äü ïåðåâ³ðèòè їх æèòòєзäàò-
í³ñòü, фóíêö³îíàëüí³ñòü ³ åêñïëóàòàö³éí³ ÿêîñò³, 
à òàêîæ óíèêíóòè âíóòð³шí³х «íåñòèêîâîê». Íà 
â³äì³íó â³ä òðàäèö³éíèх ñèñòåì àâòîìàòèзîâàíîãî 
ïðîåêòóâàííÿ, щî ñòâîðююòü ò³ëüêè ãåîìåòðè÷í³ 
ìîäåë³, ðåзóëüòàòîì Â²Ì зàзâè÷àé є êîìïëåêñíà 
êîìï'юòåðíà ìîäåëü, щî îïèñóє ÿê ñàì îб'єêò, òàê 
³ ïðîöåñ éîãî бóä³âíèöòâà. Âñÿ ³íфîðìàö³ÿ Â²Ì 
щîäî îб'єêòà îб'єäíóєòüñÿ â бàзó äàíèх, щî äàє 
зìîãó â бóäü-ÿêèé ìîìåíò ÷àñó íå ò³ëüêè îòðèìó-
âàòè àêòóàëüíó ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³ю òà â³зó-
àë³зàö³ю, àëå é àíàë³зóâàòè їх. Сåðåäîâèщå Â²Ì 
ï³äòðèìóє фóíêö³ї ñï³ëüíîї ðîбîòè êîìàíäè, òîìó 
ëюäè ìîæóòü åфåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè ³íфîð-
ìàö³ю âïðîäîâæ óñüîãî æèòòєâîãî öèêëó бóä³âë³ 
бåз ðèзèêó íåóзãîäæåíîñò³ àбî âòðàòè äàíèх, à 
òàêîæ âèêëю÷èòè ïîìèëêè ï³ä ÷àñ їх ïåðåäà÷³ òà 
ïåðåòâîðåííÿ.
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² òóò ïåðåâàãè BIM ïåðåä òðàäèö³éíèì ïðîåêòó-
âàííÿì ñòàюòü щå б³ëüш î÷åâèäíèìè:

– ìîæëèâ³ñòü ìîäåëюâàííÿ зì³í ó êîíñòðóêö³ї 
бóä³âë³;

– ïðîåêòóâàòè ïåðåîñíàщåííÿ бóä³âë³ íîâèì 
³íæåíåðíèì îбëàäíàííÿì, äîâîäÿ÷è éîãî åêñïëóà-
òàö³éí³ хàðàêòåðèñòèêè äî ñó÷àñíîãî ð³âíÿ âèìîã;

– â³äñòåæóâàòè ïîòî÷íèé ñòàí бóä³âë³ (îñî-
бëèâî âàæëèâî äëÿ ïàì'ÿòíèê³â àðх³òåêòóðè) ³ 
ñâîє÷àñíî âæèâàòè зàхîä³â щîäî ðåñòàâðàö³ї;

– зíà÷íå ñêîðî÷åííÿ ÷àñó ïðîåêòóâàííÿ äëÿ 
òèïîâèх, ðåãóëÿðíèх îб’єêò³â, à òàêîæ äëÿ âíå-
ñåííÿ зì³í ó ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³ю;

– óïåðåäæåííÿ êîíфë³êò³â ì³æ ñèñòåìàìè òà 
ï³äñèñòåìàìè бóä³âë³ ³ îêðåìèìè åëåìåíòàìè;

– äåòàëüíå îïðàöюâàííÿ зб³ëüшóє ïðîãíîзîâà-
í³ñòü òåхí³êî-åêîíîì³÷íèх ïîêàзíèê³â òà ïðèзâî-
äèòü äî зìåíшåííÿ îïåðàö³éíèх âèòðàò;

– âèÿâëåííÿ âзàєìîзâ’ÿзê³â ì³æ åëåìåíòàìè 
бóä³âë³ òà їх фóíêö³îíàëüí³ñòю;

– зäàòí³ñòü äî íàêîïè÷åííÿ ïðåäìåòíèх зíàíü;
– ìîæëèâ³ñòü äîñë³äæåííÿ òà îïòèì³зàö³ї åêñ-

ïëóàòàö³éíèх ïîêàзíèê³â;
– êîìïàêòí³ñòü ñèñòåì, щî ïðîåêòóюòüñÿ, 

ìîæëèâ³ñòü зíà÷íîãî âäîñêîíàëåííÿ їх фóíêö³é 
òà фîðì.

Уïðîâàäèâшè òåхíîëîã³ю BIM, àðх³òåêòîðè, 
³íæåíåðè, êîíñòðóêòîðè, ï³äðÿäíèêè òà зàìîâ-
íèêè îòðèìóюòü ìîæëèâ³ñòü:

– ñòâîðюâàòè óзãîäæåí³ ïðîåêòí³ äàí³ òà äîêó-
ìåíòàö³ю;

– íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèх äàíèх âèêîíóâàòè â³зóà-
ë³зàö³ю òà ìîäåëюâàííÿ îб'єêò³â;

– ïðîâîäèòè ðîзðàхóíêè êîшòîðèñíîї âàðòîñò³ 
òà åêñïëóàòàö³éíèх хàðàêòåðèñòèê;

– âèêîíóâàòè ïðîåêòè шâèäшå, åêîíîì³÷í³шå 
³ з ì³í³ìàëüíèì шê³äëèâèì âïëèâîì íà íàâêî-
ëèшíє ñåðåäîâèщå.

Ðîзãëÿíåìî ïåðåâàãè âèêîðèñòàííÿ BIM íà ð³з-
íèх åòàïàх æèòòєâîãî öèêëó îб’єêòà бóä³âíèöòâà.

Åòàï проектування:
– ïëàíóâàííÿ ðîзì³щåííÿ îб'єêò³â ðîзïîä³ëå-

íîї ñîö³àëüíîї ³íфðàñòðóêòóðè â ðàéîí³ зàбóäîâè 

з óðàхóâàííÿì íàÿâíîї ³íфðàñòðóêòóðè ïðèëåãëèх 
òåðèòîð³é;

– ïðîåêòóâàííÿ ³íæåíåðíèх òà åíåðãåòè÷íèх 
ìåðåæ ðàéîíó зàбóäîâè з óðàхóâàííÿì ðåëüєфó 
ì³ñöåâîñò³ ³ ґðóíòó;

– ïëàíóâàííÿ òðàíñïîðòíîї ìåðåæ³ â ðàéîí³ 
зàбóäîâè, îñíîâíèх ³ äîïîì³æíèх ìàðшðóò³â ðóхó 
òðàíñïîðòíèх зàñîб³â, àíàë³з зì³íè òðàíñïîðòíîї 
ñèòóàö³ї ðàéîíó;

– âèзíà÷åííÿ òà îïòèì³зàö³ÿ ïîòð³бíîї ê³ëü-
êîñò³ òåхí³êè, ñèë ³ зàñîб³â äëÿ âèêîíàííÿ бóä³-
âåëüíèх ðîб³ò;

– âèзíà÷åííÿ íàéбëèæ÷èх ïîñòà÷àëüíèê³â 
бóä³âåëüíèх ³ îзäîбëюâàëüíèх ìàòåð³àë³â, ñïåö³-
àë³зîâàíèх îðãàí³зàö³é, щî íàäàюòü ³íæåíåðí³ òà 
³íш³ íåîбх³äí³ â ïðîöåñ³ бóä³âíèöòâà ïîñëóãè;

– ðîзðàхóíîê íàéб³ëüш ï³äхîäÿщèх ìàðшðó-
ò³â äîñòàâêè бóä³âåëüíèх ìàòåð³àë³â äëÿ ñêîðî-
÷åííÿ òåðì³í³â ³ ì³í³ì³зàö³ї âàðòîñò³ äîñòàâêè.

Íà åòàï³ будівництва зà äîïîìîãîю BIM ìîæíà 
â³äñòåæóâàòè фàêòè÷íèé ñòàí îб'єêò³â бóä³âíè-
öòâà, êîíòðîëюâàòè âèòðà÷àííÿ ãðîшîâèх êîшò³â 
³ âèêîíàííÿ бюäæåò³â, à òàêîæ îòðèìóâàòè óïðàâ-
ë³íñüêó ³íфîðìàö³ю â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó. BIM 
äàє зìîãó ³íòåãðóâàòè ³íфîðìàö³éíó ìîäåëü ñïî-
ðóäè ³ ïëàí-ãðàф³ê âèêîíàííÿ ðîб³ò.

Íà öüîìó åòàï³ òàê ñàìî âèêîðèñòîâóюòüñÿ 
íîâ³ ïðîãðàìí³ êîìïëåêñè, òàê³ ÿê: âëàñíå óïðàâ-
ë³ííÿ бóä³âíèöòâîì, óïðàâë³ííÿ зåìëÿíèìè ðîбî-
òàìè, óïðàâë³ííÿ ëîã³ñòèêîю ³ ñêëàäàìè, бóä³-
âåëüíîю òåхí³êîю òà ³í. Дåÿê³ з íèх ðåàë³зîâàí³ 
ÿê ñàìîñò³éí³ ïðîãðàìè, àëå є ³íòåãðîâàíèìè àбî 
îб’єäíàíèìè BIM-ìîäåëëю. Дî íèх ìîæíà â³äíå-
ñòè ê³ëüêà äóæå âàæëèâèх: óïðàâë³ííÿ ñòàíîì, 
óïðàâë³ííÿ âèìîãàìè, ï³äãîòîâêó ³ êîíòðîëü єäè-
íèх ïëàí³â-ãðàф³ê³â ³ òèæíåâî-äîбîâèх зàâäàíü. 

Íà åòàï³ експлуатації BIM ìîæå âèêîíóâàòè 
òàê³ фóíêö³ї:

– óïðàâë³ííÿ åêñïëóàòàö³éíîю äîêóìåíòà-
ö³єю;

– îбë³ê îбëàäíàííÿ òà ãàðàíò³éíèх зîбîâ'ÿзàíü;
– êîíòðîëü âèòðà÷àííÿ ðåñóðñ³â (âîäà/åëåê-

òðîåíåðã³ÿ/òåïëî-хîëîä);
– åêñïëóàòàö³ÿ ³íæåíåðíîї 

òà ³íфîðìàö³éíîї ³íфðàñòðóê-
òóð;

– ³íòåãðàö³ÿ з BMS-ñèñòåìîю 
(àâòîìàòèзîâàíà ñèñòåìà óïðàâ-
ë³ííÿ) îб'єêòà.

У ïåð³îä управління íåðóхî-
ì³ñòю BIM зàбåзïå÷óє:

– ìàêñèìàëüíî ìîæëèâèé 
ïðèбóòîê â³ä êîìåðö³éíîãî 
âèêîðèñòàííÿ íåðóхîìîñò³;

– ñóïðîâ³ä îðåíäíîãî б³з-
íåñó, зäà÷³ ïðèì³щåíü â îðåíäó, 
âзàєìîä³ÿ з íàãëÿäîâèìè ³íñòàí-
ö³ÿìè, âåäåííÿ äîãîâîð³â ³з 
êîìóíàëüíèх ïîñëóã, îхîðîíè 
îб'єêòà;

– ìàðêåòèíã ³ êîíñàëòèíã 
îб'єêòà íåðóхîìîñò³, ф³íàíñîâèé 
ìåíåäæìåíò;

– òåхí³÷íå îбñëóãîâóâàííÿ 
òà åêñïëóàòàö³ю бóä³âåëü ³ âñ³х 
³íæåíåðíèх ñèñòåì, ïëàíîâ³ òà 
ðåãëàìåíòí³ ðîбîòè;

– äð³бíèé ðåìîíò åëåìåíò³â 
îзäîбëåííÿ òà êîíñòðóêòèâíèх 
åëåìåíò³â бóä³âåëü;

– зàбåзïå÷åííÿ îб'єêòà âñ³єю 
íîðìàòèâíîю äîêóìåíòàö³єю;

 
 

 

BIM 
конкурентні переваги 

ВИКОНАВЕЦЬ ІНВЕСТОР ПРОЕКТАНТ УПРАВЛЯЮЧИЙ 

Висока якість 
Коротший час 
будівництва 
Нижча ціна  
будівництва 
Створення 
нової цінності 
(напр., онлайн-
комунікація з 
інвестором) 
Екологія 
Відповідність із  
документацією 
Гнучкість щодо  
інвестора 
 

Нижча ціна 
продажу 
Коротший час 
будівництва 
Висока якість,  
«зелені» стандарти 
«Візуалізація»  
продажу 
Створення 
нової цінності 
(напр., FМ) 
Персоналізація 
рішень 
Нижчі витрати  
експлуатації 
 

Нижча 
ціна проекту  
Коротший час 
Варіанти й  
оптимізація  
проекту 
Створення 
нової цінності 
(напр., «зелені» 
стандарти) 
Модель 3d, 4d, 5d 
Візуалізація  
пропозиції 
Зниження витрат  
інвестиції 
Коротший час,  
нижчі витрати  
реалізації 
 

Більша безпека  
мешканців 
Управління життєвим 
циклом (PLM) 
Нижчі витрати  
утримання 
та ремонтів 
Створення 
нової цінності (напр., 
розумна будівля) 
Повна інформація  
про  облаштування та
  параметри 
Гнучкість  до потреб  
мешканців 
Управління  
логістикою та 
незручностями під 
час  ремонту 

Ðис. 1. Êонкурентні переваги, які виникають  
в окремиõ групаõ користувачів під час використання BIM

Джерело: розроблено автором
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– îö³íêó åфåêòèâíîñò³ óïðàâë³ííÿ, ³íâåíòà-
ðèзàö³ю ³ òåхí³÷íèé àóäèò ³íæåíåðíèх ñèñòåì ³ 
îбëàäíàííÿ;

– ñêëàäàííÿ ð³÷íîãî бюäæåòó íà åêñïëóàòàö³ю 
îб'єêòà íåðóхîìîñò³;

– ðîзðîбëåííÿ êîíöåïö³ї ðîзâèòêó îб'єêòà, 
ïëàíó з óïðàâë³ííÿ åêñïëóàòàö³єю;

– ïðîâåäåííÿ îбñòåæåííÿ ³íæåíåðíèх ñèñ-
òåì ³з âèäà÷åю ðåêîìåíäàö³é щîäî åêñïëóàòàö³ї 
бóä³âë³, ðåìîíòó, зàì³íè àбî ìîäåðí³зàö³ї;

– ñóïðîâ³ä äîãîâîð³â íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. 
Âèêîðèñòàííÿ ³íфîðìàö³éíîãî ìîäåëюâàííÿ 

ñïðèÿє ïîÿâ³ êîíêóðåíòíèх ïåðåâàã ó íàñòóïíèх 
ó÷àñíèê³â ³íâåñòèö³éíî-бóä³âåëüíîãî ïðîåêòó 
(ðèñ. 1).

Çàãàëîì åфåêòè â³ä зàïðîâàäæåííÿ ³íфîðìà-
ö³éíîãî ìîäåëюâàííÿ â бóä³âíèöòâ³ зíàéшëè ñâîє 
â³äîðàæåííÿ ó зâ³ò³, щî ãðóíòóєòüñÿ íà äîñë³-
äæåííÿх 32 âåëèêèх ïðîåêò³â зà ó÷àñòю BIM [9]: 
зíèæåííÿ ïîзàбюäæåòíèх зì³í íà 40%; зíèæåííÿ 
÷àñó âèãîòîâëåííÿ êîшòîðèñ³â äî 80%; åêîíîì³ÿ 

10% â³ä âàðòîñò³ êîíòðàêòó ÷åðåз ë³êâ³äàö³ю ïðî-
ñòîðîâèх êîë³з³é; зíèæåííÿ ÷àñó ðåàë³зàö³ї ³íâåñ-
òèö³éíî-бóä³âåëüíîãî ïðîåêòó äî 7%.

Âèãîäè, ÿê³ ìîæóòü îòðèìóâàòè ó÷àñíèêè бóä³-
âåëüíîãî ïðîöåñó â³ä зàñòîñóâàííÿ Â²Ì, â³äîбðà-
æåíî íà ðèñ. 2. 

Íà äóìêó фàх³âö³â ó ãàëóз³ ³íфîðìàö³éíîãî 
ìîäåëюâàííÿ [10–14], äî íàéâàæëèâ³шèх îбìå-
æåíü, ïîâ'ÿзàíèх з óïðîâàäæåííÿì BIM, ñë³ä â³ä-
íåñòè:

1. Îòðèìàííÿ ìàêñèìàëüíîї âèãîäè â³ä òåхíî-
ëîã³ї BIM бåзïîñåðåäíüî ñêîðåëüîâàíå з³ зäàòí³ñòю 
äî ìàêñèì³зàö³ї ð³âíÿ ñï³âðîб³òíèöòâà ï³ä ÷àñ 
ðåàë³зàö³ї êîíêðåòíîãî ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó. 
Íåзàëåæíî â³ä òîãî, хòî âèêîíóє фóíêö³ї ë³äåðà 
³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, ÿêщî âñ³ êëю÷îâ³ ÷ëåíè 
êîìàíäè зàëó÷åí³ äî ïðîöåñó íà â³äïîâ³äíîìó 
âèñîêîìó ð³âí³, öå ò³ëüêè ìàêñèì³зóє âèãîäè, щî 
âèíèêàюòü ³з ðîбîòè ö³ëîãî ïðîåêòíîãî êîëåêòèâó.

2. Çäåб³ëüшîãî ÷ëåíè êîëåêòèâó, щî ðåàë³-
зóюòü äàíèé ³íâåñòèö³éíî-бóä³âåëüíèé ïðîåêò, 

Ðис. 2. Âигоди, які отримують окремі групи користувачів від 
запровадження BIM

Джерело: розроблено автором

 

BIM 
вигоди від застосування 

ВИКОНАВЕЦЬ ІНВЕСТОР ПРОЕКТАНТ УПРАВЛЯЮЧИЙ 

Зниження  поми-
лок реалізації і  
логістики 
Створення 
нової цінності 
(напр., кращі 
умови праці) 
Коротший час 
реалізації 
Зниження 
кількості відходів 
Відповідність 
із документацією 
Управління  
змінами  
безпосередньо на 
будівництві 
Контроль графіків
 і витрат 

Нижчі витрати 
інвестицій 
Коротший час і  
висока якість 
Контроль процесу 
робіт 
Створення 
нової цінності 
(напр., вибір із- 
поміж варіантів) 
Кращий контроль 
витрат і відхилень 
від проекту 
Нові інструменти 
продажу 
Просторове  
планування  
інвестиції 
 

Краща  
комунікація,  
зниження 
ітерацій 
Ліквідація колізії, 
координація  
галузей 
Краще управлінь-
ня змінами і  
варіантами 
Простіший  
нагляд 
Основи, сумісні з 
реальністю 
Управління  
документацією 
Коротший час,  
нижчі витрати  
реалізації 
 

Автоматизація  
обраних процесів  
адміністрування 
Проста 
імітація витрат 
на утримання 
Ефективний конт-
роль якості ремонтів 
Поточний облік 
ремонтів і  
модернізацій 
Повна поточна  
інформація про  
об'єкт 
Ефективніше  
виконання гарантії 
Моделювання 
впливу ремонтів і  
модернізації 
 

УРЯДОВЕЦЬ КОРИСТУВАЧ СЛУЖБИ 

Контроль відповідності 
проекту 
Легше отримання  
необхідних даних для 
інвесторів 
Повна і зрозуміла  
сумісна документація 
Аналіз впливу інвести-
цій на середовище 
Повна інформація про  
інфраструктуру 
Простіша верифікація  
вимог безпеки 
Зниження витрат  
державних інвестицій 
 

Віртуальне 
розміщення 
з аналізом витрат 
Аналіз витрат енергії 
Вищі якість і безпека 
Контроль особи, що 
управляє об'єктом 
Повна інформація про 
облаштування та 
матеріали 
Прогнозованість 
витрат утримання 
Оптимізація парамет-
рів (освітлення, 
тепловитрати) 
 

Моделювання аварій-
них ситуацій 
(пожежа, евакуація)  
Простіша 
локалізація місця  
випадку 
Докладне визначення  
умов під час  рятункових 
заходів 
Доступ до 3D-моделі  
об'єкту й облаштування 
Моделювання 
руху, логістика міських  
служб 
Повна інформація про  
інфраструктуру навколо 
об’єкта 
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ìàюòü íàâèêè ðîбîòè з êîíêðåòíèìè ³íñòðóìåí-
òàìè (ïðîãðàìàìè ³ îбëàäíàííÿì), ³ ÷àñòî òðàíñ-
фåð ³íфîðìàö³ї äî ³íшèх ó÷àñíèê³â îбìåæåíèé ó 
зâ’ÿзêó з íåâ³äïîâ³äíîñòÿìè, ÿê³ з’ÿâëÿюòüñÿ âíà-
ñë³äîê ïåðåäà÷³ äàíèх; íåïðàâèëüíî ïåðåäàí³ äàí³ 
ïîâèíí³ бóòè ïîâåðíóò³, òà íåîбх³äíî äîêëàñòè 
äîäàòêîâèх зóñèëü, щîб зðîбèòè òðàíñфåð ³íфîð-
ìàö³ї åфåêòèâíèì.

3. Îñíîâí³ зóñèëëÿ êîíöåíòðóюòüñÿ íà íàé-
б³ëüш âèòðàòí³é àбî íàéб³ëüш ðèзèêîâ³é ä³ëÿíö³ 
ðîб³ò, ÿêà ïîâèííà ï³äëÿãàòè äîêëàäí³é îö³íö³, 
ñïèðàю÷èñü íà íàéб³ëüш ³ìîâ³ðí³ äæåðåëà ³íфîð-
ìàö³ї.

4. Дëÿ åфåêòèâíî âèêîðèñòàííÿ BIM ïðîåêò 
ïîâèíåí бóòè ðîзðîбëåíèé ñï³ëüíî âñ³ìà ó÷àñíè-
êàìè.

5. ²ñíóє бàãàòî бар'єрів, ÿê³ ñòðèìóюòü ó÷àñíè-
ê³â ïðîåêòó щîäî âèêîðèñòàííÿ íàéíîâ³шèх òåх-
íîëîã³é. Дî öèх бàð'єð³â, зîêðåìà, íàëåæàòü: 

– ïîбîюâàííÿ íåзíà÷íîãî åфåêòó àбî âзàãàë³ 
éîãî ïîâíîї â³äñóòíîñò³; 

– âèñîê³ ïî÷àòêîâ³ ³íâåñòèö³éí³ âèòðàòè; 
– íåîбх³äíèé ÷àñ äëÿ âèâ÷åííÿ ïðîãðàìíîãî 

зàбåзïå÷åííÿ; 
– â³äñóòí³ñòü ï³äòðèìêè з бîêó êåð³âíèöòâà 

ï³äïðèєìñòâà (êîíñåðâàòèâíèé ï³äх³ä);
– âèñîêà âàðò³ñòü ïðîãðàìíèх êîìïëåêñ³â Â²Ì 

ïîð³âíÿíî з âàðò³ñòю ïðîåêòíèх ïîñëóã;
– íåâðåãóëüîâàí³ñòü íîðìàòèâíîї бàзè щîäî 

ñòàòóñó ³íфîðìàö³éíîãî ìîäåëюâàííÿ òà éîãî âïðî-
âàäæåííÿ â ïðîöåñ бóä³âíèöòâà íà âñ³х åòàïàх;

– íåãîòîâí³ñòü ³íâåñòîð³â äîäàòêîâî âêëàäàòè 
â ³íфîðìàö³éí³ ìîäåë³, щî ìîæóòü бóòè âèêîðèñ-
òàí³ íå ò³ëüêè ï³ä ÷àñ бóä³âíèöòâà, àëå é ï³ä ÷àñ 
åêñïëóàòàö³ї îб’єêò³â;

– ³íåðòí³ñòü òà òðàäèö³éí³ñòü бóä³âåëüíîї 
ãàëóз³, íåäîñòàòíє ðîзóì³ííÿ ïåðåâàã Â²Ì;

– àñèìåòðè÷í³ñòü ðèзèê³â òà âèíàãîðîä ó бóä³â-
íèöòâ³;

– â³äñóòí³ñòü ñòàíäàðòèзîâàíèх б³зíåñ- òà 
êîíòðàêò-ìîäåëåé ó бóä³âíèöòâ³, äî ÿêèх ì³ã бè 
бóòè ïðèâ’ÿзàíèé íàcêð³зíèé ïðîöåñ Â²Ì.

Âисновки. Пîÿâà íîâîї òåхíîëîã³ї, ÿêà äîïî-
ìàãàє â óïðàâë³íí³ ïðîåêòíèìè, ðåàë³зàö³éíèìè é 
îïåðàö³éíèìè ïðîöåñàìè, âèêëèêàє бàãàòî ð³зíî-
ïëàíîâèх äóìîê. Àëå б³ëüш³ñòü íàóêîâö³â ïîãîäæó-
єòüñÿ з òèì, щî BIM ñòàâ âèзíà÷åííÿì öèфðîâîãî 
ñòàíäàðòó òåхíîëîã³÷íîї ñèñòåìè ³íфîðìàö³éíîãî 
ìîäåëюâàííÿ ñïîðóä, ìåòîю фóíêö³îíóâàííÿ ÿêîãî 
є äîñÿãíåííÿ ìàêñèìàëüíîї ³íòåãðàö³ї ì³æ ð³з-
íèìè åòàïàìè ³íâåñòèö³éíî-бóä³âåëüíîãî ïðîöåñó 
òà ñòâîðåííÿ ìîäåëåé «ðîзóìíèх» ïàðàìåòðèзîâà-
íèх îб'єêò³â. Êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè, ÿê³ îòðèìóюòü 
ð³зí³ бóä³âåëüí³ ï³äïðèєìñòâà (àðх³òåêòîðè, ïðîåê-
òàíòè, âèêîíàâö³), є î÷åâèäíèìè. Ðàзîì ³з òèì ï³ä 
÷àñ ïðèéíÿòòÿ ð³шåííÿ ïðî зàïðîâàäæåííÿ ³íфîð-
ìàö³éíîãî ìîäåëюâàííÿ íåîбх³äíî ïðîâåñòè àíàë³з 
òà âðàхóâàòè ìîæëèâ³ ðèзèêè òà бàð’єðè.
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Òрач Ð. Â.
Êèåâñêèé íàöèîíàëüíыé óíèâåðñèòåò ñòðîèòåëüñòâà è àðхèòåêòóðы

ПÐÈМÅÍÅÍÈÅ ÈÍФÎÐМÀÖÈÎÍÍÎÃÎ МÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈЯ (BIM) ÊÀÊ ФÀÊÒÎÐ 
ПÎÂЫШÅÍÈЯ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑПÎÑÎБÍÎÑÒÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ПÐÅÄПÐÈЯÒÈЯ

Ðезюме
Â ñòàòüå èññëåäîâàíы öåëåâыå ïðèíöèïы êîíöåïöèé èíфîðìàöèîííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ â ñòðîèòåëüñòâå 
(BIM). Пðîàíàëèзèðîâàíы è ñèñòåìàòèзèðîâàíы ñëîæíîñòè, ðèñêè è âыãîäы, êîòîðыå ìîãóò âîзíèêàòü 
ïðè èñïîëüзîâàíèè èíфîðìàöèîííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ. Сфîðìóëèðîâàíы êîíêóðåíòíыå ïðåèìóщåñòâà, 
êîòîðыå ïîëó÷àюò ó÷àñòíèêè èíâåñòèöèîííî-ñòðîèòåëüíîãî ïðîöåññà îò ïðèìåíåíèÿ BIM.
Êлючевые слова: èíфîðìàöèîííîå ìîäåëèðîâàíèå â ñòðîèòåëüñòâå, BIM, êîíêóðåíòíыå ïðåèìóщåñòâà 
ïðåäïðèÿòèÿ, ðèñêè, âыãîäы.
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Kyiv National University of Construction and Architecture

BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) APPLICATION  
AS A FACTOR OF CONSTRUCTION ENTERPRISE COMPETITIVENESS INCREASE

Summary
Basic principles of building information modelling (BIM) concepts in the field of construction are studied. 
Challenges, risks and benefits that can arise in the result of information modelling implementation are 
analysed. Competitive advantages that participants of investment and construction process can achieve due 
to BIM applying are characterized.
Key words: building information modelling, BIM, competitive advantages of enterprise, risks, benefits.
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Хаврова Ê. Ñ.
Дîíåöüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò åêîíîì³êè ³ òîðã³âë³  
³ìåí³ Ìèхàéëà Òóãàí-Бàðàíîâñüêîãî (ì. Êðèâèé Ð³ã)

²ÍÒÅËÅÊÒÓÀË²ЗÀÖ²Я Ä²ЯËÜÍÎÑÒ²  
ЯÊ ÎÐ²ЄÍÒÈÐ ÄËЯ БÅЗПÅÐÅÐÂÍÎÃÎ ÐÎЗÂÈÒÊÓ П²ÄПÐÈЄМÑÒÂÀ

У ñòàòò³ äîñë³äæåíî íåîбх³äí³ñòü ³íòåëåêòóàë³зàö³ї ä³ÿëüíîñò³ ÿê îð³єíòèðó äëÿ бåзïåðåðâíîãî ðîзâèòêó 
ï³äïðèєìñòâà. Узàãàëüíåííÿ íàâåäåíèх íàóêîâèх ï³äхîä³â äî ñïðèéíÿòòÿ ïðîöåñó «ñòàëèé ðîзâèòîê» 
äàëî зìîãó íàäàòè àâòîðñüêå âèзíà÷åííÿ öüîãî ïîíÿòòÿ. Дîñë³äæåííÿ íàÿâíèх ñèñòåì óïðàâë³ííÿ ï³ä-
ïðèєìñòâîì äàëî зìîãó ðîзðîбèòè зàãàëüí³ êðèòåð³ї ³íòåëåêòóàë³зàö³ї ä³ÿëüíîñò³ òà ãðàф³÷íî їх ³íòåðïðå-
òóâàòè. Âèä³ëåíî ïðèíöèïè ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ³íòåëåêòóàë³зàö³єю ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà.
Êлючові слова: ³íòåëåêòóàë³зàö³ÿ, ðîзâèòîê, ñòàëèé ðîзâèòîê, бåзïåðåðâíèé ðîзâèòîê, óïðàâë³ííÿ ï³ä-
ïðèєìñòâîì, ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ.

Постановка проблеми. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðèí-
êîâîї åêîíîì³êè ðîзâèòîê ï³äïðèєìñòâ бóäü-ÿêîї 
ãàëóз³ íåìîæëèâèé бåз åфåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ 
íèìè. Пðè öüîìó âèб³ð ïðèíöèï³â ³ ìåòîä³â óïðàâ-
ë³ííÿ ï³äïðèєìñòâàìè âèзíà÷àєòüñÿ íå ò³ëüêè âíó-
òð³шí³ì ñòàíîì їх ðîзâèòêó, à é âïëèâîì зîâí³шí³х 
÷èííèê³â, êîíêóðåíòíèì ñåðåäîâèщåì, ö³ëÿìè, ÿê³ 
ñòàâèòü ïåðåä ñîбîю ï³äïðèєìñòâî, ³ ò. ï.

Âèâ÷åííÿ ñóòíîñò³ ³íòåëåêòóàë³зàö³ї ä³ÿëü-
íîñò³ ï³äïðèєìñòâà íà ñó÷àñíîìó åòàï³ є ïðåäìå-
òîì äîñë³äæåíü бàãàòüîх ó÷åíèх-åêîíîì³ñò³â, щî 
ëîã³÷íî, ³ âèêëèêàíî ïðèðîäîю ñàìîãî ðîзâèòêó 
ï³äïðèєìñòâà, ÿêщî âîíî ìàє ñòðàòåã³÷í³ îð³єí-
òèðè íà бåзïåðåðâíèé ðîзâèòîê.

Àналіз останніõ досліджень і публікацій. 
Дîñë³äæåííÿ ïðàöü бàãàòüîх ó÷åíèх, ïðèñâÿ÷å-
íèх ³íòåëåêòóàë³зàö³ї ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà 
òà її âïëèâó íà ðîзâèòîê ï³äïðèєìñòâ, ñâ³ä÷èòü 
ïðî ï³äâèщåíèé ³íòåðåñ äî äàíîї ïðîбëåìè. Ð³зí³ 
àñïåêòè äîñë³äæóâàíèх ïèòàíü бóëè ðîзêðèòè 
òàêèìè â÷åíèìè, ÿê Å. Бðóê³íã, С. Бðю, ². Бóш-
ìàð³í, Д. Бåëë, Â. Гîéë, П. Дðóêåð, Â. ²íîзåìöåâ, 
С. Êëèìîâ, À. Òîффëåð, П. Сåíãå, П. Сòîóíüåð,  
Х. Òàêåó÷³ òà ³í. 

Âиділення невирішениõ раніше частин загаль-
ної проблеми. Бàãàòî â÷åíèх зàðàз âåäóòü ³íòåí-
ñèâíèé ïîшóê íîâèх ìîäåëåé, ñòèìóë³â, êðèòåð³їâ 
³íòåëåêòóàë³зàö³ї, îäíàê ÷èìàëî ïèòàíü äàíîãî 
ñïåêòðà щå íå ìàюòü íåîбх³äíîãî òåîðåòè÷íîãî 
îбґðóíòóâàííÿ. Çàðàз íåäîñòàòíüî íàóêîâèх äîñë³-
äæåíü êîìïëåêñíîї ä³ї ³íòåëåêòóàë³зàö³ї ä³ÿëü-
íîñò³ íà бåзïåðåðâíèé ðîзâèòîê ï³äïðèєìñòâ ÿê 
ïåðñïåêòèâíîãî íàïðÿìó, зàëèшàюòüñÿ íåîñâ³òëå-
íèìè ÷èìàëî ïðîбëåì êîíöåïòóàëüíîãî òà åìï³-
ðè÷íîãî хàðàêòåðó.

Мета статті ïîëÿãàє ó äîñë³äæåíí³ ³íòåëåêòó-
àë³зàö³ї ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà äëÿ ï³äâèщåííÿ 

ðåзóëüòàòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà òà бåз-
ïåðåðâíîãî éîãî ðîзâèòêó.

Âиклад основного матеріалу дослідження. Ðîз-
êðèòòÿ ñóòíîñò³ ïðîöåñó ³íòåëåêòóàë³зàö³ї ä³ÿëü-
íîñò³ ïåðåêîíóє â òîìó, щî âîíà зàбåзïå÷óє бåз-
ïåðåðâí³ñòü ðîзâèòêó ï³äïðèєìñòâà, îñê³ëüêè 
³íòåëåêòóàë³зàö³ÿ ñàìà ïî ñîб³ ïðåäñòàâëÿє ïðîöåñ, 
ó хîä³ ÿêîãî âäîñêîíàëююòüñÿ ëюäñüê³ ðåñóðñè íà 
ïðèíöèïàх àêòèâ³зàö³ї ³íòåëåêòóàëüíèх ðåñóðñ³â, 
ðåàë³зàö³ї, зб³ëüшåííÿ ³ збàãà÷åííÿ éîãî ³íòåëåê-
òóàëüíîãî ïîòåíö³àëó.

Åòèìîëîã³÷íå зíà÷åííÿ òåðì³íà «³íòåëåêòóàë³-
зàö³ÿ» îäíîзíà÷íî âèзíà÷åíî. Цå òåðì³í ïîзè÷åíèé 
з àíãë³éñüêîї ìîâè òà ìàє ëàòèíñüêå ïîхîäæåííÿ. 
Йîãî ëàòèíñüêèé êîð³íü – intellectus, щî îзíà÷àє 
ðîзóì³ííÿ, îñÿãíåííÿ, ðîзóì. Пîх³äíèì є ïðè-
êìåòíèê «³íòåëåêòóàëüíèé» (intellectualize), òîбòî 
ðîзóìîâèé. Íàäàë³ â àíãë³éñüê³é ìîâ³ âèíèêàє 
³ìåííèê «³íòåëåêòóàë³зàö³ÿ» (intellectuallizaion), 
щî ïîзíà÷àє ïîñèëåííÿ ðîë³ ³íòåëåêòó, ï³äâè-
щåííÿ ³íòåëåêòóàëüíîãî ð³âíÿ êîãî- àбî ÷îãî-
íåбóäü [1]. 

Òåðì³í «³íòåëåêòóàë³зàö³ÿ» íàбóâ шèðîêîãî 
ïîшèðåííÿ íàñàìïåðåä ó íàóêîâèх êîëàх ïñè-
хîëîã³â ÿê ïðîöåñ, щî íàëåæèòü äî ìåхàí³зì³â 
ïñèхîëîã³÷íîãî зàхèñòó, щî ïîëÿãàє ó âèêîðèñ-
òàíí³ îñîбèñò³ñíèх ³íòåëåêòóàëüíèх ðåñóðñ³â äëÿ 
ïîì'ÿêшåííÿ àбî óñóíåííÿ åìîö³éíèх ïåðåæè-
âàíü ³ ïî÷óòò³â [2].

Îñòàíí³ì ÷àñîì ³íòåëåêòóàë³зàö³ÿ ÿê â³äíîñíî 
àâòîíîìíèé, ñêëàäíî îðãàí³зîâàíèé ³ бàãàòîãðàí-
íèé ïðîöåñ ïðèâåðòàє óâàãó бàãàòüîх äîñë³äíèê³â 
ïðîбëåì åêîíîì³êè òà óïðàâë³ííÿ ï³ä ÷àñ îñìèñ-
ëåííÿ åêîíîì³÷íèх ÿâèщ, ïîðîäæóâàíèх ñó÷àñíîю 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîї òðàíñфîðìàö³єю, щî âåäå 
зðîñòàю÷ó ðîëü ð³зíèх ³íòåëåêòóàëüíèх ðåñóð-
ñ³â, à îñîбëèâî ðåñóðñ³â ëюäèíè ÿê âèíÿòêîâîãî 


