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Передмова 
 

Успішне втілення «під ключ» заздалегідь розроблених проектно-планових і 

програмних рішень забезпечується спільною та якісною роботою менеджерів, їх 

команди й основних учасників проекту, котрі мають знати сучасні стандарти і 

найкращий світовий досвід організації та управління ходом реалізації проектів та 

програм в інвестиційній та постінвестиційній фазах їх життєвого циклу. Для 

досягнення цієї стратегічної мети керівники проекту та його основні учасники – 

виконавці робіт повинні професійно володіти передовою методологією і практичними 

навичками проектного менеджменту щодо раціональної й ефективної підготовки, 

організації та виконання розроблених рішень і планів, а також забезпечувати досяг-

нення необхідних якісних та вчасних результатів, проведення належного контролю і 

регулювання процесом змін у проекті для його успішного завершення, аж до 

остаточного закриття контрактів. 

Формування високого рівня сучасних знань і практичних навичок щодо організа-

ції й професійного управління процесами реалізації «під ключ» проектів та програм 

буде сприяти вивчення комплексу тем і питань, викладених у цій частині підручника, 

а саме: 

• організація та управління підготовкою до реалізації проектів і програм; 

• освоєння порядку, процедур та інструментів сучасного планування ходу 

реалізації проектів і програм; 

• управління тендерними торгами й контрактами при реалізації проектів і 

програм; 

• планування, організація та управління матеріально-технічним забезпеченням у 

різних унікальних інвестиційних проектах і програмах; 

• організація та управління роботою машин, механізмів й автотранспортом у 

проектах і програмах; 

• організація оперативного планування та управління ходом реалізації проектів і 

програм; 

• організація та управління якістю проектів і програм; 

• управління завершенням інвестиційної фази реалізації проекту та організація 

переходу до постінвестиційної фази експлуатації його результатів; 

• нові форми управління людськими ресурсами в проектах і програмах. 

Наприкінці цієї частини навчального видання наводяться тести для контроль-

ного оцінювання знань з усіх тем підручника, а також словник ключових термінів і 

перелік необхідної літератури. 

Підручник розроблено з урахуванням існуючої нормативно-правової бази, остан-

ніх досягнень науки, техніки та технологій, новітніх систем і стандартів проектного та 

мультипроектного менеджменту й передового зарубіжного та вітчизняного досвіду в 

управлінні проектами й програмами. 

Автори вдячні рецензентам за слушні поради та змістовні рецензії. 

 

 
 

 


