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Передмова 
 

Одними з найбільш визначальних процесів проектного менеджменту є організа-

ція й управління системою заходів із підготовки, розроблення та планування проектів 

і програм. Сутність цієї діяльності полягає в обґрунтуванні  цілей проекту (програми) 

й способів їх досягнення для визначення найбільш раціонального та ефективного 

варіанта його (її) виконання. Але перш ніж сформувати раціональні рішення і плани 

реалізації проекту чи програми «під ключ», потрібно визначити перелік та структуру 

комплексу робіт, методи й способи їх виконання, необхідні обсяги та строки 

проведення заходів, потрібні ресурси й очікувані результати, визначити основних 

виконавців, характер взаємодії між організаціями – учасниками проекту (програми). 

Процес планування проектів і програм охоплює весь їх життєвий цикл реалізації, 

але в першу чергу передінвестиційну фазу та період проведення досліджень, вишу-

кувань та розроблення основних проектно-планових і програмних (інвестиційних) 

рішень. Він починається з участі проект-менеджера (та його команди) у створенні 

концепції проекту, продовжується при виборі стратегічних рішень і розробленні його 

деталей, включаючи організаційно-технологічне та інвестиційне проектування ходу 

виконання проекту (програми) «під ключ». У цей період визначаються всі основні 

параметри реалізації проекту: обсяги, трудомісткість і тривалість робіт у цілому та за 

окремими їх етапами; потреби у трудових, матеріально-технічних і фінансових ресур-

сах; порядок та строки постачання сировини, матеріалів, комплектуючих і виробничо-

технологічного устаткування; строки й обсяги залучення проектних, будівельних та 

інших підрядних організацій. Прийняті рішення мають забезпечити раціональну й 

ефективну реалізацію проекту (програми) «під ключ» у визначені строки, з 

мінімальними витратами, високою якістю робіт і результатів. 

Для досягнення необхідного рівня знань і практичних навичок із проектного 

управління ходом підготовки, розроблення та планування проектів і програм у другій 

частини цього підручника розглядаються такі теми та питання: 

• організація й управління процесами ініціації проекту та його передінвестицій-

ною фазою; 

• управління ризиком і комплексне оцінювання ефективності проектів та 

програм; 

• організація й управління науковими і проектно-конструкторськими роботами. 

Фінансове забезпечення проектів та програм; 

• особливості інженерно-технічного проектування нових підприємств і промис-

лових об’єктів; 

• організаційне планування й проектування гармонійного розвитку та технічного 

переозброєння діючих підприємств; 

• організація вишукувань і проектування в будівельних інвестиційних проектах; 

• організаційно-технологічне проектування реалізації будівельних та інших 

унікальних інвестиційних проектів і програм. 

Автори впевнені, що якісне засвоєння матеріалу цього навчального видання буде 

сприяти формуванню у студентів, магістрів, аспірантів та інших користувачів 

підручника сучасних знань і навичок із професійного управління проектами та 

програ-мами розвитку. 

 


