
МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА
дисципліни

“УПРАВЛІННЯ  ПРОЕКТАМИ  В  БУДІВНИЦТВІ”
(для спеціалістів)

Київ 2006



Підготовлено професором кафедри управління бізнесом А. Д. Чернявським

Затверджено на засіданні кафедри управління бізнесом   
(протокол № 2 від 06.02.06)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Чернявський А. Д. Навчальна програма дисципліни “Управління проек
тами в будівництві” (для спеціалістів). — К.: МАУП, 2006. — 14 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, 
зміст дисципліни “Управління проектами в будівництві”, теми контрольних 
робіт, питання для самоконтролю, а також список літератури. 

© Міжрегіональна Академія 
управління персоналом (МАУП), 
2006



�

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Підвищення ролі будівельного комплексу та його впливу на су
часну економіку, задоволення попиту населення на будівельні пос
луги спричинили потребу поглибленого вивчення сучасних форм 
організації діяльності підприємств будівельного комплексу в умовах 
перехідної економіки.

Мета вивчення дисципліни “Управління проектами в будівницт
ві” — опанувати особливості системи управління в будівельному 
комплексі, специфіку надання будівельних послуг суб’єктам ринко
вої економіки. Управління проектами стало загальноприйнятим стан
дартом поведінки у практичній діяльності, позаяк сприяє оптимізації 
витрат коштів і часу, підвищенню якості будівельних послуг.

Дисципліна “Управління проектами в будівництві” тісно пов’язана з 
теоретичними і практичними проблемами менеджменту, стратегічного 
планування, інноваційного та інвестиційного менеджменту, маркетин
гу, управління персоналом, фінансами, макро та мікроекономікою.

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти ос
новними поняттями і визначеннями, вивчити та навчитися застосо
вувати здобуті знання на практиці, навчитися виконувати конкретні 
управлінські дії, необхідні для ведення бізнесу та розробки і реаліза
ції проектів.

Вивчення дисципліни супроводжується практичними і семінарсь
кими заняттями, а також виконанням курсової роботи. 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни

“УПрАВЛіННЯ  ПрОЕКТАМИ  В  бУдіВНИцТВі”
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Основні поняття та класифікація інвестиційних будівельних 
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ЗМіСТ  
дисципліни

“УПрАВЛіННЯ  ПрОЕКТАМИ  В  бУдіВНИцТВі”

Змістовий модуль І. Управління проектами

Тема 1. Концепція та загальні тенденції управління  
інвестиційними процесами

Організаційноекономічна сутність інвестицій. Роль і значення 
капітальних вкладень. Інвестиційний попит. Класифікаційні озна
ки інвестицій (цілі, території, форми, джерела, період, напрями ка
пітального будівництва, напрями відтворення, об’єкти вкладення). 
Класифікація інвестицій. Суб’єкти інвестиційної діяльності.

Література [1; 3]

Тема 2. Основні поняття та класифікація інвестиційних  
будівельних проектів

Сутність поняття “управління проектами”. Фази життєвого циклу 
проекту. Властивості інвестиційного проекту. Навколишнє середови
ще (зовнішні та внутрішні чинники). Учасники проекту, їх взаємодія. 
Технологія реалізації проекту.

Література [1; 3; 5]
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Тема 3. інформаційне забезпечення управління  
інвестиційними проектами

Сутність інформаційних систем управління. Сучасні підходи до 
програмноінформаційного забезпечення управління проектами. 
Вибір системи для управління проектами. Сучасні технології управ
ління інвестиційними проектами. Організація управління інформа
ційним забезпеченням проекту. Складові управління інформаційни
ми потоками. Планування інформаційних потоків. Звітування про 
виконання проекту. 

Література [1; 3–5]

Змістовий модуль ІІ. Принципи управління проектами

Тема 4. Загальні принципи управління проектами 

Поняття “проект” і ознаки проекту, специфіка проектної діяль
ності. Види та класифікація проектів. Поняття “управління про
ектами”. Зміст завдань управління проектами. Фази життєвого 
циклу проекту. Структура, оточення та учасники проекту. Основ
ні функції учасників проекту. Сучасна практика управління про
ектами. Розробка концепції та бізнесплану проекту. Технічний, 
екологічний, організаційний, соціальний, комерційний та інсти
туціональний аналіз проекту. Показники ефективності проекту. 
Аналіз альтернативних проектів. Аналіз проекту за стадіями реа
лізації. 

Література [1; 3]

Тема 5. розробка і планування проекту

Технікоекономічне обґрунтування проекту. Стадії розробки 
технічної документації проекту. Планування реалізації проекту. Ка
лендарні плани і сітьові графіки. Матеріальнотехнічна підготовка 
проекту. Завдання матеріальнотехнічного забезпечення проекту. 
Матеріальнотехнічне забезпечення проектів. Сучасна практика 
проведення тендерів на постачання і виконання робіт.

Література [1; 25]
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Тема 6. Фінансування, кошторис і бюджет проекту

Встановлення інвестиційних потреб і вибір джерел фінансування. 
Оцінювання джерел фінансування проектів. Організація фінансу
вання проекту. Визначення вартості залученого капіталу. Розробка 
кошторису проекту. Склад і порядок розробки проектнокошто
рисної документації. Розробка бюджету проекту. Контроль бюджету 
проекту. 

Література [1–3]

Тема 7. Проектна діяльність як сфера високого ризику 

Проектні ризики та їх класифікація. Типові ризики проекту, їх 
взаємозв’язок. Прогнозування, ідентифікація та оцінювання ризи
ків проекту на стадії його розробки. Характерні ризики учасників 
проекту. Прогнозування, визначення і оцінювання ризиків на стадії 
реалізації проекту. Управління ризиками проекту і методи їх аналізу. 
Методи управління проектними ризиками. Інструменти управління 
проектними ризиками.

Література [1; 2; 9; 15]

Змістовий модуль ІІІ. Методи управління проектами 

Тема 8. Методи та інструменти управління ризиками  
проекту 

Інструменти управління ризиками інвестора і кредитора. Стра
хування як інструмент захисту учасників проекту. Розподіл ри
зиків у проектних контрактах. Управління ризиками при проек
туванні, інвестиційних постачаннях і виконанні підрядних робіт. 
Інструменти захисту інтересів замовника проекту. Проектні та 
контрактні ґарантії. Методи та інструменти захисту інтересів ви
конавця.

Література [1; 9; 15]

Тема 9. реалізація проекту 

Організаційні форми управління проектами. Оцінювання їх пере
ваг і недоліків. Принципи вибору оптимальної структури управлін
ня проектом. Проектне управління. Управління процесом реалізації 
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проекту. Контроль і регулювання проектної діяльності. Управління 
інформаційними зв’язками проекту. Інформаційнопрограмне забез
печення управління проектами. Управління змінами та завершення 
проекту. Вихід із проекту. 

Література [1; 3; 5]

Тема 10. Управління якістю проекту

Сутність і стандарти визначення якості проекту. Концепція уп
равління якістю проекту. Система норм, стандартів і нормативів у 
процесі реалізації проекту. Управління забезпеченням якості проекту. 
Сучасні організаційні форми управління якістю проектів. 

Література [1]

Тема 11. Управління проектною командою

Сутність управління проектною командою. Психологічні аспекти 
проектменеджменту. Психологія управління проектами. Управління 
зацікавленими сторонами. Створення проектної команди. Характе
ристика ефективної команди. Координаційна група проекту. Розроб
ка процедури контролю і адміністрування.

Література [1]

ТЕМИ  КОНТрОЛЬНИХ  рОбіТ

1. Ринок будівельних робіт в Україні (структура, формування, 
особливості).

2. Організаційні форми управління в будівельному комплексі Ук
раїни.

3. Методи державного регулювання будівельної діяльності в Ук
раїні.

4. Договір підряду в будівельній діяльності.
5. Формування договірної ціни будівельної продукції.
6. Контроль якості будівельних робіт.
7. Концепція управління інвестиційними процесами.
8. Основні поняття та класифікація інвестиційних будівельних про

ектів.
9. Системний підхід до управління проектами.
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10. Інформаційна база управління проектами. 
11. Аналіз альтернативних проектів.
12. Матеріальнотехнічне забезпечення проекту.
13. Мета і призначення контролю за реалізацією проекту.
14. Сучасна концепція управління якістю проекту.
15. Етапи планування і контролю якості проекту.
16. Методи оцінювання інвестиційних проектів.
17. Розробка проектнокошторисної документації.
18. Управління ризиками проекту.
19. Функції менеджера проекту. Людські аспекти управління проек

тами.
20. Навколишнє середовище проекту. 
21. Календарні плани та сітьові графіки управління проектами.
22. Матеріальнотехнічне забезпечення проекту.
23. Сутність системи тендерів на постачання проекту.
24. Сутність і порядок проведення тендеру для реалізації інвестицій

ного проекту.
25. Порядок встановлення інвестиційних потреб і джерел фінансу

вання проекту.
26. Проектні ризики та їх класифікація.
27. Прогнозування, ідентифікація та оцінювання ризиків проектів.
28. Методи управління ризиками проектів.
29. Інструменти управління ризиками проектів.
30. Організаційні форми управління проектами.

ПИТАННЯ  дЛЯ  САМОКОНТрОЛЮ

1. Значення будівельної галузі для народного господарства дер
жави.

2. Структура будівельного комплексу України.
3. Поняття будівельної, монтажної, спеціалізованої будівельних ор

ганізацій.
4. Поняття підприємства промисловості будівельних матеріалів.
5. Класифікація підприємств промисловості будівельної галузі.
6. Поняття ринку будівельної продукції.
7. Класифікація ринків будівельної продукції.
8. Організаційні форми управління в будівельній галузі.
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9. Концепція формування сучасних організаційних форм управлін
ня.

10. Принцип формування багатопрофільних будівельних організа
цій.

11. Принципи формування сітьових структур у будівельній галузі.
12. Методи державного регулювання будівельної діяльності.
13. Державне регулювання інвестиційної діяльності (темпи інфляції, 

зміни структури інвестицій).
14. Економічна сутність і класифікація інвестицій.
15. Стадії інвестиційного процесу.
16. Склад і структура договору підряду.
17. Порядок і умови укладення договору підряду.
18. Предмет договору підряду, терміни виконання робіт (будівницт

ва об’єкта).
19. Поняття та порядок визначення договірної ціни при укладенні 

договору підряду.
20. Права та обов’язки замовника будівельної продукції.
21. Права та обов’язки підрядника в будівельному комплексі.
22. Забезпечення виконання зобов’язання за договором підряду.
23. Поняття ризиків у будівельній діяльності.
24. Ризики випадкового знищення або пошкодження об’єктів будів

ництва та їх страхування.
25. Порядок забезпечення робіт (будівництва об’єкта) проектною до

кументацією.
26. Порядок забезпечення будівництва матеріальними ресурсами та 

послугами.
27. Поняття субпідрядних робіт. Порядок залучення до виконання 

робіт субпідрядників.
28. Організація виконання будівельних робіт.
29. Порядок здійснення замовником контролю за якістю робіт і ма

теріальних ресурсів.
30. Порядок фінансування будівельних робіт.
31. Організація розрахунків за виконані будівельні роботи.
32. Ґарантійні терміни якості завершених робіт (експлуатації об’єкта 

будівництва) та порядок усунення недоліків (дефектів).
33. Відповідальність сторін за порушення зобов’язання договору під

ряду та порядок урегулювання спорів.
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34. Особливості укладення та виконання договорів підряду за учас
тю іноземних суб’єктів господарювання.

35. Визначення понять “проект” та “управління проектами”.
36. Завдання управління проектами.
37. Види і класифікація проектів.
38. Фази майнового циклу проекту.
39. Організаційна структура проекту.
40. Учасники проекту, їх завдання.
41. Навколишнє середовище проекту.
42. Розробка концепції проекту та бізнесплан проекту.
43. Сутність і структура проектного аналізу.
44. Комерційний аналіз проекту. 
45. Технічний аналіз проекту.
46. Екологічний аналіз проекту.
47. Організаційний аналіз проекту.
48. Соціальний аналіз проекту.
49. Фінансовий аналіз проекту.
50. Інституціональний аналіз проекту.
51. Показники ефективності проекту.
52. Комерційна ефективність проекту.
53. Економічна ефективність проекту.
54. Поняття “проектний ризик” і критерії класифікації ризиків.
55. Типові ризики проекту.
56. Оцінювання ризиків на стадії розробки проекту.
57. Внутрішні та зовнішні ризики проекту.
58. Методи аналізу ризиків.
59. Принципи та методи управління ризиками проекту.
60. Управління ризиками учасників проекту.
61. Страхування як інструмент управління ризиками.
62. Управління ризиками у процесі реалізації проекту.
63. Джерела фінансування проекту. 
64. Визначення вартості залученого капіталу.
65. Прогнозування фінансової віддачі проекту.
66. Склад і порядок розробки проектнокошторисної документації.
67. Технікоекономічне обґрунтування проекту.
68. Технічний і техноробочий проекти. Робочі креслення.
69. Кошторисна документація до проекту.
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70. Управління змінами проекту.
71. Управління процесом реалізації проекту, контроль ресурсів і тер

мінів.
72. Концепція управління якістю проекту. Стандарти і нормативи 

при розробці та реалізації проекту.
73. Організаційні структури управління проектами.
74. Управління колективом проекту. Функції керівника проекту.
75. Стиль і методи управління колективом. Добір проектної коман

ди.
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