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ПРОЄКТУВАННЯ

– процес дороговартісний, 

потребує інвестицій і ресурсів.
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1. Часове забеспечення

Проєктування повинно бути забеспечено 

бюджетом часу. Час тут зазвичай

вимірюється у людино-годинах. 

Фактор часу виявляється вирішальним  в  

конкурентній боротьбі.



1. Часове забеспечення:
вимір «людино-година", «людино-день"

Людино-година одиниця обліку робочого часу. 

В людино-годинах враховуються як фактично

відроблений робочий час робітниками за день, 

місяць, квартал, рік, так і простої.

Людино-день одиниця обліку робочого часу. 

В людино-днях враховуються: відпрацьований час 

(явка робочого на работу незалежно від фактично

відпрацьованого робочого часу), целодобові

простої, неявка на роботу з різних причин 

(відпустка і ін.), святкові і вихідні години.



2. Матеріальне забеспечення

Для  проєктування потрібні матеріальні

ресурси, щоб сплачувати: 

працю робітників (зарплата), 

аренду приміщення, 

інвентар і оргтехніку, 

витрати на створення

дослідних зразків,

рекламні компанії,

витрати на відрядження та ін.



Професійна освіта спеціалістів

3. Інформаційне забеспечення

Научне забеспечення

Інформаційне забеспечення

проєктування включає

професійну освіту

спеціалістів  і наукове забеспечення.

Научність освіти сприяє розширенню

ерудиції і кругозору спеціалістів, 

забеспеченню 

"запасу міцності" 

інтелекту проєктувальників. 



Професійна освіта спеціалістів

Наукове забеспечення

3. Інформаційне забеспечення

В умовах формування 

інформаційного суспільства 

цей аспект забезпечення

проєктування виступає 

на 1-й план.

Бо знання, наукові досягнення 

необходні для розробки 

технологічних  инновацій, для 

забеспечення життєдіяльності, 

конкурентоспроможності, 

"просунення" проєкту, що 

розробляється.



4. Організаційне забеспечення

Проєктування повинно бути забеспечено  

организаційно – створена проєктна 

організація (проєктна група)

з посадовою ієрархією:

А: рядові

техніки та інженери

Б: керівники груп

В: провідні і головні

інженери проєктів  і

проєктних  організацій

Г: адміністрація  



4. Організаційне забеспечення

При проєктуванні вводиться 

розподіл праці

за важкістю задач, що вирішуються і  

відмінностей кваліфікації працівників.

Проєктування – об’єкт

менеджмента, т.т. вимагає чіткого 

 планування, 

 управління,

 контролю. 



4. Організаційне забеспечення. Менеджмент

Менеджер* –

найманий керуючий, 

спеціаліст з 

керування.

Менеджмент* –

керування 

виробництвом. 

Це сукупність 

принципів, методів, 

засобів і форм 

керування

виробництвом, які 

застосовуються з

метою підвищення

його эфективності і

збільшення прибутку

Для

довідки



5. Забеспечення оргтехнікою

Проєктування неможливо без оргтехніки  

(компьютери, ксерокси і прінтери, засоби

з’язку,  фото- , відеотехніка та ін.). 



6. Кадрове забеспечення

Проєктна діяльність вимагає

кадрового забеспечення. 

Це передбачає не тільки

залучення до роботи фахівців 

різної кваліфікації, 

але і створення проєктного  

колективу, 

на що уходять інколи роки

сумісної творчої праці. 



6. Кадрове забеспечення

Кадри * –

1) штатний, тобто 

основний склад

робітників 

організації, 

підприємства

або іншої галузі

діяльності;

2) всі постійні

робітники.

Штат * – постійний

склад

співробітників

організації.

Для

довідки



Заключення

Отже, організація і здійснення 

проєктної діяльності -

багатоаспектний дорогий процес, 

який вимагає істотних інвестицій 

і ресурсів.

Забезпечення проєктування 

включає напрямки, представлені 

на схемі.
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Заключення

Проєкт - комунікативний документ, т.т. послання авторів іншим 

людям,яким належить зрозуміти позицію і аргументацію 

пропонованих рішень та/або здійснювати пропонований проєкт. 

Тому проєкт виконується на електронних або паперових носіях, є

«паперовим" продуктом складної інтелектуальної праці

розробників. 

Цей продукт повинен бути переконливим, т.т. аргументи відповідати

прийнятим інженерним та науковим теоріям і гіпотезам.


