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Викладач: Малець Наталя Олексіївна 

Предмет: Управління проєктами 

Група № Б-1 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Урок № 5-6 

Тема: Основні положення з організації та планування 

Тема уроку: Суть, види і методи планування 

 
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: 

Планування взагалі за своєю суттю - це пошук відповідей на такі запитання: 
- Де ми перебуваємо, а саме: які наші можливості, що в нас погано і що 

добре? 

- Куди ми хочемо рухатися, а саме: яких результатів (цілей) прагнемо 
досягти? 

- Що може нам заважати досягти поставлених цілей (тобто встановлюємо 
обставини, які обмежують свободу наших дій)? 

- Як ми збираємося досягти поставлених цілей (тобто відповісти на запитання 
- що й у які терміни повинні робити члени організації, для того щоб досягти 
виконання поставлених цілей)? 

Нині існує велика кількість різноманітних тлумачень терміна "планування". 
Надалі під плануванням ми розумітимемо систему організаторської й економічної 
діяльності, пов’язану з процесом завчасного передбачення бажаного майбутнього 
й ефективних шляхів його досягнення. 

Головним результатом планування є визначення цілей, стратегії й програми 
їхнього досягнення, а також розподіл ресурсів, який дасть змогу організації більш 
підготовленою зустріти невизначене майбутнє і вплинути на нього. Рішення, 
ухвалені в процесі планування, фіксуються в документі, що одержав назву план. 

Іноді, виходячи з назви документа (план), під терміном "планування" 
розуміють просто сукупність робіт із розроблення плану, тобто процес 
розроблення плану. Таке тлумачення поняття "планування", як правило, веде до 
того, що вся увага розробників приділяється підготовці документа (плану), а самі 
рішення, що закладаються в план залишаються осторонь. У цих випадках у 
планах основну увагу приділяють переважно встановленню кінцевих і проміжних 
результатів, що повинні бути досягнуті, а не тому, як домогтися досягнення цих 
цілей. Отже, на нашу думку, планування не можна навіть спрощено звести лише 
до процесу розроблення плану, оскільки воно не розкриває сутності самого 
процесу планування. 

Процес планування - це один із найскладніших і трудомістких видів розумової 
діяльності, доступних людині, оскільки людина намагається управляти 
майбутнім. Цей процес спрямований на досягнення такого стану (станів) у 
майбутньому, які бажані, але від яких не можна очікувати, що вони виникнуть 
самі по собі. Тому планування пов’язане, з одного боку, із запобіганням 
помилковим діям, а з іншого боку, - із зменшенням невикористаних можливостей. 
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Зрозуміло, якщо є підстави припускати, що майбутнє саме природно приведе до 
здійснення всіх бажань, то у плануванні й плані немає ніякої потреби. Отже, в 
плані завжди є частка песимізму і частка оптимізму. Песимістична сторона плану 
полягає в переконанні, що якщо нічого не робити, то бажане майбутнє навряд чи 
настане; оптимістична - у тому, що своїми діями можна збільшити шанс 
(можливість) настання бажаного майбутнього. 

Планування не є одночасним актом; це процес, який не має явно вираженого 
початку і кінця. Цей процес (як можна сподіватися) наближається до завершення, 
але ніколи не досягає його з двох причин. По-перше, існує можливість 
нескінченно переглядати раніше схвалені рішення. Проте необхідно колись 
почати діяти, і це змушує рано або пізно зупинитися на якомусь варіанті плану. 
По-друге, у той час коли виконується планування, а тим більше здійснюється 
реалізація схваленого плану (варіанта рішення), змінюється і система, для якої він 
розроблявся, і зовнішнє середовище. Досвід свідчить - врахувати при розробці 
плану усі такі можливі зміни неможливо. Це зумовлює необхідність постійного 
коригування плану. 

 
Завданням перспективного планування є встановлення темпів і пропорцій 

розвитку окремих підрозділів будівельної організації виходячи з прогнозованих 
потреб економіки держави й окремих замовників у готовій будівельній продукції. 

Завданням потокового планування є конкретизація завдань перспективного 
плану на планований період, у тому числі: виробничої програми; підвищення 
економічної ефективності виробничо- господарської діяльності; матеріально-
технічного забезпечення; соціального розвитку тощо. 

Календарні плани розробляють на весь період зведення об’єкта. Їхнім 
завданням є узгодження виробничої діяльності всіх учасників будівництва при 
зведенні окремих будинків, споруд або 
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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. 
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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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