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Дата: 02.09.2022 

Викладач: Малець Наталя Олексіївна 

Предмет: Управління проєктами 

Група № Б-1 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Урок № 1-2 

Тема: Основні положення з організації та планування 

 
Тема уроку: Суть, склад і принципи організації будівельного виробництва.  
 
Мета уроку: навчиться та ознайомитися з загальними принципи поняттями 

будівельної діяльності, основи проектної справи, конструктивними елементами 

малоповерхових цивільних будівель, а саме стін будівлі. 
Тип уроку: комбінований. 

 

ХІД УРОКУ: 

Будівельне виробництво являє собою комплекс робіт, які об’єднуються певним 

чином і виконуються різноманітними співвико- навцями - замовниками, 

проектувальниками, будівельниками, постачальниками будівельних матеріалів, 

конструкцій, виробів, технологічного устаткування тощо. Кількість таких 

співучасників при зведенні окремого об’єкта досягає кількох десятків, а іноді і 

сотень. 

За цих умов кінцевий результат - одержання готової будівельної продукції у 

вигляді закінчених будинків і споруд - залежить від упорядкування й 

синхронізації виконання суміжних робіт окремими виконавцями, тобто від рівня 

організації виробництва. 

Узагалі під організацією будівельного виробництва прийнято розуміти форму, 

порядок об’єднання праці окремих співвикона- ців із речовинними елементами 

виробництва та відокремл-них будівельно-монтажних і спеціалізованих процесів 

між собою у просторі і часі з метою забезпечення найповнішого використання 

існуючої і нової техніки, трудових, матеріальних, фінансових ресурсів та підви-

щення на цій основі рентабельності й ефективності виробництва. 

Організація будівельного виробництва при зведенні окремих будинків, споруд 

або їхньої сукупності передбачає організацію: 

- підготовчих робіт, тобто робіт, пов’язаних із розробленням організаційно-

технологічної документації з технології виробництва будівельно-монтажних 

робіт, планування й контролю за ходом будівництва як окремих об’єктів, так і 

їхньої сукупності; 

- загальнобудівельних робіт, тобто робіт із підготовки території будівництва 

об’єкта (споруди) - вертикального планування, зведення тимчасових будинків, 

споруд, комунікацій, а також зведення постійних будинків, споруд; 
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Організація виробництва передбачає існування і здійснення будь- якого плану. 

Слово план - дуже ємне. Стосовно до організації будівельного виробництва це: 
- заздалегідь намічений порядок, послідовність виконання визначених заходів і 

робіт, що ведуть до досягнення поставлених цілей; 
- креслення, що зображує в умовних знаках у масштабі на площині 

розміщення у просторі об’єктів будівництва, машин і механізмів, підсобних і 
допоміжних споруджень, комунікацій тощо, які використовують у процесі 
будівництва. 

Перше тлумачення поняття "план" використовують для відображення 
схвалених рішень з організації будівництва в часі при розробленні різного роду 
календарних, оперативних й інших видів планів, друге - для відображення їх у 
просторі, при проектуванні будгенпланів (загальноплощадочних, об’єктних 
тощо). 

 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте визначення «проект» та визначте за якими ознаками проект відрізняють 

від інших видів діяльності. 

2. Наведіть класифікацію проектів. 

3. Назвіть види діяльності у сучасному бізнесі, які можна віднести до проектно-

орієнтованих. 

4. Назвіть проекти, які Ви найчастіше здійснюєте у своєму житті чи професійній 

діяльності. 

5. Перелічіь міжнародні асоціації та організації, що займаються стандартизацією 

проектної діяльності 

6. Розкрийте зміст управління проектами. 

7. Назвіть основні причини, що обумовили виокремлення проектного 

менеджменту у спеціальну сферу діяльності 

8. Опишіть функції проектного менеджменту. 

9. Назвіть основні цілі управління проектами. 

10. Перелічіть та коротко охарактеризуйте процеси в управлінні проектами. 

11. Розкрийте структуру Формуляру проекту. 

12. Назвіть основних учасників проекту. 

13. Дайте визначення життєвому циклу проекту, назвіть основні його фази, стадії.  

14. Охарактеризуйте системну модель управління проектами. 

15. Поясніть різницю між життєвим циклом проекту та життєвим циклом 

продукту 
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