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Вступ 

Після закінчення кризи, яка спостерігалась в Україні протягом 
90-х років минулого століття і була викликана трансформацією 
економіки, починаючи з 2000 року почалось оздоровлення економіки, 
розпочався приріст внутрішнього валового продукту, стабілізувалась 
грошова одиниця, зростають іноземні інвестиції, покращується 
добробут населення. Одна з причин динамічного розвитку країни - це 
розробка та реалізація проектів практично у всіх галузях економіки. 
Проте далеко не всі проекти здійснювались і здійснюються з 
використанням методології управління проектами, в результаті чого в 
інвесторів виникають фінансові проблеми, а тривалість проектів може 
суттєво перевищувати очікувані терміни. Ці проблеми в багатьох 
випадках можуть бути успішно вирішені в тих компаніях, менеджери 
яких мають глибокі як спеціальні знання, так і знання методології 
управління проектами. Спеціальні знання - це знання з тієї сфери 
діяльності, до якої належить даний проект. Проектний менеджмент 
має певні відмінності від традиційного, функціонально орієнтованого. 
Зупинимось на цих відмінностях детальніше. 

Основна відмінність проекту від виробничої системи полягає в 
його унікальності та обмеженості в часі, а для виробничої системи 
характерна циклічна діяльність, яка не має чітко визначеного терміну 
завершення і залежить від кон'юнктури ринку. Виробничі цикли в 
чистому вигляді не є проектами. А перехід від попереднього до 
наступного виробничого циклу якраз і можна здійснити завдяки 
реалізації проекту. 

Незалежно від того, в якій сфері діяльності реалізуються проекти, 
всі вони мають ряд спільних ознак, а саме: спрямованість на 
досягнення конкретної мети, обмеженість у часі виконання, 
унікальність (неповторність), обмеженість в необхідних ресурсах, 
необхідність створення специфічної організаційної структури проекту. 

Управління проектами або ргоу'єсі тападетеШ - це методологія 
управління людськими і матеріальними ресурсами протягом 
життєвого циклу проекту з використанням сучасних методів і техніки 
для досягнення визначених в проекті результатів стосовно складу і 
обсягу робіт, вартості, часу, якості, а також з врахуванням інтересів 
всіх учасників проекту. У країнах з ринковою економікою методологія 
управління проектами набула широкого розповсюдження як еталонна 
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у здійсненні найрізноманітніших проектів в різних галузях економіки. 
Тому в цих країнах більшість університетів включили до навчальних 
програм курс "Управління проектами" для підготовки менеджерів та 
економістів. Більшість університетів України також включають даний 
курс в навчальні плани підготовки за різними спеціальностями, за 
спеціальністю 05.13.22 "Управління проектами та програмами" 
захищаються дисертації. 

Метою даного посібника є надання студентам системи знань про 
зміст фаз життєвого циклу інвестиційного проекту, структуризацію 
проекту, основні функції управління проектами (управління 
предметною областю, управління часом, управління затратами, 
управління якістю, управління комунікаціями, управління 
контрактами та закупівлями, управління ризиками, управління 
людськими ресурсами) та основні інструменти управління проектами. 
Завершує посібник характеристика програмного забезпечення 
управління проектами, в тому числі і вітчизняних програмних 
продуктів. Зміст і структура навчального посібника побудовані так, 
що спочатку дається загальна характеристика проектного 
менеджменту, далі детально розглядається зміст кожної з фаз 
життєвого циклу інвестиційного проекту, а після цього - основні 
функції управління проектами. 

Крім основних теоретичних положень, в посібнику наведено 
наскрізний приклад, на якому розглянуто методологію структуризації 
проекту та сіткового і ресурсного планування проекту, в тому числі і з 
використанням сучасного програмного забезпечення управління 
проектами (Місгозой Ргсуесі), також на конкретному прикладі 
здійснено порівняльний аналіз інвестиційних проектів, на основі якого 
визначено кращий варіант з альтернативних проектів. 

Завершується посібник 55 додатками, в яких дається практично 
повне документальне супроводження основних етапів здійснення 
інвестиційного проекту, процедури проведення відкритих торгів 
відповідно до існуючого законодавства та нормативної бази. 
Наявність такого документального супроводження дасть можливість 
студентам, аспірантам, майбутнім інвесторам краще зрозуміти 
інвестиційний процес, а при необхідності - правильно оформити 
необхідну для здійснення інвестиційного проекту ділову 
документацію. 
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1. Основні поняття, зміст і значення управління проектами. 
Особливості управління проектами у водному господарстві 

1.1. Визначення поняття "проект", основні ознаки 
проекту 

Термін "проект" походить від латинського рщєсіш - кинутий 
вперед. До останнього часу у вітчизняній практиці термін "проект" 
використовувався переважно в технічній сфері, де під проектом 
розумілась сукупність документації на створення певних споруд чи 
будівель. Відповідно і розробка такої документації називалась 
проектуванням. 

Аналогічно цей термін трактують спеціалісти - технологи, 
проектувальники. В їхньому розумінні проект - це повний опис 
об'єкта будівництва у вигляді креслень, схем, пояснювальних записок, 
кошторисних розрахунків та іншої документації, які відзначаються 
однозначністю, визначеністю, систематизованістю й детальністю 
подання відповідно до стадії розробки. В англійській мові це 
позначається терміном "сіеяідп ". 

Трансформація економічних відносин значно розширила 
тлумачення даного терміну. В сучасному розумінні проект - це те, що 
змінює світ і його тлумачення можна умовно поділити на дві групи. 

Перша група - це узагальнені визначення, що наводяться в 
тлумачних та енциклопедичних словниках. Наприклад, визначення, 
яке дає тлумачний словник ХУеЬзІег'з : "Проект (англ. рщєсі) - це те, 
що задумується або планується, великий задум". 

Друга група - це визначення, що використовуються в теорії 
управління проектами. Наприклад, визначення Світового банку: 
"Поняття "проект" означає комплекс взаємозв'язаних заходів, 
призначених для досягнення впродовж заданого періоду та при 
встановленому бюджеті поставлених завдань з чітко визначеними 
цілями". 

В спеціальній літературі, крім перерахованих вище, можна 
зустріти такі визначення поняття "проект": 

- комплекс заходів, пов'язаних з вкладенням капіталу в конкретні 
об'єкти підприємницької діяльності для виробництва продукції, 
виконання робіт, надання послуг з метою досягнення поставлених 
цілей (отримання прибутку, задоволення потреб інвестора тощо) в 
межах обмеженого бюджету і часу; 
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- організаційно-економічна система сформульованих у рамках 
проекту цілей, створюваних чи модернізованих об'єктів, 
технологічних процесів, технічної та організаційної документації, 
матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів, а також 
управлінських рішень і заходів щодо їх виконання; 

- процес переходу з вихідного стану в кінцевий - результат за 
участю ряду обмежень і механізмів; 

- послідовність взаємопов'язаних операцій, спрямованих на 
досягнення конкретного значного результату, для виконання яких 
необхідний тривалий час. 

Незалежно від того, в якій сфері діяльності реалізуються проекти, 
всі вони мають ряд спільних ознак, а саме : 
> спрямованість на досягнення конкретної мети ( цілі); 
> обмеженість у часі виконання; 
> унікальність (неповторність); 
> обмеженість в необхідних ресурсах; 
> специфічна організаційна структура проекту. 

Спрямованість на досягнення конкретної мети ( цілі). Без 
цілі немає проекту. Досягнення певної цілі визначає завершення 
проекту. При успішному завершенні проекту цільова установка, яка 
ставиться перед керівником проекту, відпадає. 

Обмеженість у часі виконання. Ця ознака є однією з 
найважливіших характеристик проекту. Вона означає, що будь-який 
проект має початок і закінчення, що обмежують тривалість проекту в 
часі. Початок проекту, як правило, асоціюється з початком затрат 
зусиль та фінансових ресурсів на ініціацію проекту. Завершення 
проекту наступає, коли досягається мета проекту, або стає ясно, що 
мета проекту не може бути досягнута і проект закривається. 

Унікальність (неповторність). Неповторність є характерною для 
проекту в цілому і не завжди - для окремих складових проекту, які 
можуть повторюватись у різних проектах. Навіть у проектах з 
високим ступенем новизни, безумовно, є процеси, що характерні не 
тільки для даного проекту, але використовуються і в інших. В цілому 
ж, кожен з проектів є унікальним, оскільки, як правило, має власну 
індивідуальність. 

Обмеженість в необхідних ресурсах. У кожному проекті 
обов'язково задіяні певні ресурси: фінансові, трудові, матеріально-
технічні. Об'єм ресурсів, що виділяються на проект, тісно пов'язаний 
з бюджетом і тому завжди обмежений. Обмеження в часі може 
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привести до необхідності обмеження кількості використаних ресурсів. 
І навпаки, обмеженість у ресурсах може привести до необхідності 
жорсткого планування строків реалізації проекту. 

Специфічна організаційна структура проекту. Більшість 
великих проектів не можуть бути виконані у рамках існуючих 
організаційних структур і потребують на період своєї реалізації 
створення специфічної організаційної структури. Водночас для 
окремих дрібних проектів створення спеціальної організації не є 
доцільним. Але в усіх випадках необхідно призначення менеджера 
проекту, що персонально відповідає за успіх. 

Приклади : Для складного об'єкта - будівництва і початку 
експлуатації одної з найбільших в Україні Каховської зрошувальної 
системи було створено Дирекцію будівництва Каховської системи, де 
працювало кілька тисяч працівників. Для простого об'єкта (дачного 
будинку) його власник є одночасно і менеджером проекту і 
проектувальником, і будівельником, і фінансистом і т.д. 

На основі викладеного можна дати більш загальне визначення 
поняття "проект": 

Проект - це комплекс заходів, що потребує створення специфічної 
організаційної структури, спрямований на досягнення конкретного 
результату, для якого характерні обмеженість в часі та ресурсах, а 
також неповторність. 

Проект характеризують такими основними показниками: 
а ) призначення проекту (нові продукти чи послуги, які отримає 
споживач в результаті реалізації проекту); 
б) вартість проекту (кошторисні затрати, необхідні для виконання 
робіт проекту); 
в) об'єми робіт за проектом (кількісні показники об'ємів робіт за 
проектом); 
г) терміни виконання проекту (дата початку, дата закінчення, 
тривалість); 
д) якість проекту (відповідність характеристик проекту і його 
продукції встановленим стандартам якості); 
е) ресурси проекту (ресурси, необхідні для здійснення проекту: 
наприклад обладнання, матеріали, персонал, програмне забезпечення, 
виробничі площі та ін.); 
ж) виконавці проекту (спеціалісти та організації, яких наймають для 
виконання проекту, їх кількісні характеристики, склад, кваліфікація); 
д) ризикованість проекту (визначення подій, пов'язаних з ризиками, 
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ймовірності їх здійснення і збитків від їх впливу на проект). 
Проекти можуть бути не пов'язані між собою і виконуватись 

ізольовано, у такому випадку кожен з цих проектів виступає як 
самостійний об'єкт управління. В той же час конкретні проекти 
можуть бути пов'язані. При певних умовах багато взаємопов'язаних 
проектів об'єднують в програму. 

Програма - це сукупність проектів і різних заходів, що об'єднані 
загальною метою та умовами їх виконання. 

Програма, як і проект, є об'єктом управління. Однак, на відміну від 
окремого проекту, вона потребує спеціальних методів 
мультипроектного управління, що забезпечують досягнення загальної 
мети програми при дотриманні заданих обмежень і умов щодо їх 
виконання. 

Виконання окремого проекту в складі програми може не дати 
відчутного результату (доходу), в той же час здійснення всієї 
програми забезпечує максимальну ефективність (прибуток). 

Приклад: Будівництво великої зрошувальної системи. Окремий 
проект цієї програми (наприклад, збудована зрошувальна система без 
інфраструктури, житлових мікрорайонів для обслуговуючого 
персоналу) не дасть суттєвого економічного та соціального ефекту 
для певного регіону Півдня України. Програми можна умовно 
поділити на мультипроекти та мегапроекти 

Мультипроекти - комплексні проекти, що складаються з кількох 
або багатьох монопроектів і потребують застосування 
мультипроектного управління. 

До мультипроектів можна віднести: 
1. Проекти, що здійснюються в межах великих організацій 

(підприємств). Наприклад, проекти реорганізації великих 
підприємств, проекти проведення приватизації державних 
підприємств, проекти конверсії оборонних підприємств. 

2. Проекти виконання кількох замовлень для різних замовників в 
рамках виробничої програми фірми-підрядника. 

3. Проекти, в яких для одного замовника виконують певні 
замовлення кілька фірм-підрядників. 
Мегапроекти - це цільові програми розвитку регіонів, галузей, що 

складаються з багатьох взаємозв'язаних моно- та мультипроектів, 
які об'єднані загальною ціллю, виділеними ресурсами і строками 
виконання. 

Такі програми можуть бути міжнародними, національними, 
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міжгалузевими, регіональними та галузевими. Як правило, програми 
формуються, підтримуються і координуються на вищих рівнях 
управління: міждержавному, державному, обласному, 
муніципальному тощо. Мегапроекти, як правило, мають 
макроекономічний характер, стосуються всього або значної частини 
населення і потребують детальної підготовки та спеціальних методів 
координації й управління при їх здійсненні. Для мегапроектів 
характерна велика вартість (близько 1 млрд. дол.) та значна 
тривалість ( 3...5 років). 

1.2. Зміст управління проектами 

Управління проектами ( УП ) , або рго]всІ тападетепі - це 
методологія управління людськими і матеріальними ресурсами 
протягом життєвого циклу проекту з використанням сучасних 
методів і техніки для досягнення визначених в проекті результатів 
стосовно складу і об'єму робіт, вартості, часу, якості, із 
врахуванням інтересів всіх учасників проекту. 

Впродовж останніх 50-ти років управління проектами в розвинених 
країнах сформувалось як самостійна дисципліна і особлива 
професійна область діяльності в умовах ринкової економіки. 

Сформувався певний "світ управління проектами", для якого 
характерні : 

> детально розроблена методологія; 
> спеціальна література і різноманітні періодичні видання; 
> велика кількість експертів і компаній, що об'єднані в 

національні та міжнародна асоціації й товариства; 
> регулярне проведення всесвітніх конгресів, міжнародних, 

регіональних і національних симпозіумів та конференцій; 
> значний ринок програмних продуктів та послуг; 
> розвинена система освіти, підвищення кваліфікації, 

сертифікації. 
На сьогоднішній день управління проектами стало визнаною у 

всьому світі методологією проектно-орієнтованої діяльності. Зараз 
вже важко назвати хоча б один значний проект або програму, які б 
здійснювалися без підходів та методології управління проектами. 

Наша країна багато років була, по суті, ізольована від цього світу 
"управління проектами ". Хоча у нас здійснювалася значна кількість 
великих проектів та програм. І тому, зрозуміло, були накопичені свої 
досягнення та досвід управління проектами. Проте науці, мистецтву 
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та практиці управління проектами не приділялось необхідної уваги. 
Тому воно не стало самостійною дисципліною та областю професійної 
діяльності і не могло суттєво впливати ні на загальну культуру 
управління, ні на розвиток окремих галузей економіки та економіки в 
цілому. 

Управління проектами - це управління певними підсистемами 
(об'єктами управління), яких у кожному проекті може бути багато, 
але для всіх можна виділити об'єкти управління, які присутні 
практично в кожному проекті. Зупинимось на них більш детально. 

Управління змістом проекту містить у собі процеси, що 
забезпечують включення в проект усіх тих і тільки тих робіт, які 
необхідні для успішного виконання проекту. В процесі управління 
проектами виділяють зміст продукту і зміст проекту 

Зміст продукту - це властивості й функції, які характеризують 
продукт, послугу або результат, що буде отриманий в результаті 
здійснення проекту. 

Зміст проекту - це роботи, які необхідно виконати, щоб 
одержати продукт, послугу або результат із зазначеними 
характеристиками й функціями. 
Основні елементи (процеси) : 

У збирання вимог зацікавлених сторін проекту - група процесів 
планування; 

У визначення змісту - група процесів планування; 
У створення структури декомпозиції робіт - група процесів 

планування; 
У підтвердження змісту - група процесів моніторингу і 

управління ; 
У управління змістом - група процесів моніторингу і управління. 

Управління часом у проекті. Тривалість проекту є одним з 
визначальних факторів в оцінці успіху проекту. Він є основним 
ресурсом проекту і тому потребує особливої уваги, оскільки 
втрачений час не може бути поновлений. Функція управління часом 
включає: 

У визначення характеру робіт, їх тривалості; 
У прогнозування термінів завершення робіт, етапів та проекту в 

цілому; 
У контроль за розвитком проекту відповідно до встановлених 

часових характеристик. 
Управління часом у проекті - це визначення послідовності і 
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тривалості робіт, розробка календарного плану; контроль виконання 
календарного плану. 

Управління вартістю в проекті. В ринковій економіці фактор 
вартості стає визначальним у здійсненні проектів та оцінці їх 
результатів. Тому вартість є одним з основних об'єктів при управлінні 
проектами. 

Головним завдання управління вартістю є: 
> дотримання бюджетних рамок проекту; 
> отримання передбаченого прибутку від його здійснення. 
Управління вартістю в проекті - це планування ресурсів; оцінка 

вартості; формування кошторисів та бюджету; контроль 
вартості. 

Управління якістю в проекті. Управління якістю проходить через 
весь життєвий цикл, всі сторони та елементи проекту і включає: 

> проектні, організаційні та управлінські рішення; 
> матеріали, обладнання, сировину та ін.; 
> якість результатів проекту (продукції, послуг). 
Управління якістю реалізується через встановлення вимог щодо 

дотримання стандартів якості до результатів проекту, планування 
якості, забезпечення виконання вимог до якості у процесі реалізації 
проекту через систему контролю та підтримки якості. 

Управління якістю в проекті - це планування, забезпечення та 
контроль якості організаційних та управлінських рішень, основних 
елементів та результатів проекту. 

Управління ризиками у проекті. Ризику підлягають всі проекти і 
більшість його складових, а саме: 

> фінансова; 
> технічна; 
> організаційна (пов'язана з можливими порушеннями строків); 
> соціально-політична. 
Управління ризиком застосовується в тих випадках, коли ступінь 

ризику в проекті досить висока. 
Управління ризиками в проекті - це прогнозування і визначення 

ризиків; розробка методів реагування на ризики; реагування та 
уникнення ризиків. 

Управління людськими ресурсами в проекті. Функції 
управління людськими ресурсами в проекті включають: 

> визначення необхідного кількісного та кваліфікаційного 
складу персоналу на всі періоди здійснення проекту, 
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У оформлення прийому на роботу та звільнення; 
У розподіл працівників за робочими місцями; 
У організацію навчання та підвищення кваліфікації; 
У встановлення оплати праці; 
У створенні здорової творчої атмосфери в колективі. 
Управління людськими ресурсами в проекті - це організаційне 

планування; підбір персоналу; формування команди проекту. 
Управління контрактами та закупівлями в проекті. Здійснення 

проектів проводиться переважно на контрактній основі. На основі 
контрактів залучаються окремі спеціалісти різних підрядних та 
субпідрядних організацій, фірми для виконання робіт та послуг, також 
на контрактній основі здійснюються закупівлі та постачається 
необхідне обладнання і матеріально-технічні ресурси. 

Управління контрактами і поставками в проекті включає такі 
основні роботи: 

У вибір стратегії контрактної діяльності; 
У визначення складу можливих виконавців та строків їх роботи 

по проекту; 
У інформаційно-рекламну роботу; 
У вибір постачальників та виконавців основних робіт шляхом 

проведення торгів (тендерів); 
У підготовку документації для підписання контрактів; 
У закриття контрактів та розрахунок за завершеними 

контрактами. 
Управління контрактами та закупівлями в проекті - це 

планування контрактів і закупівель; вибір можливих джерел 
поставок; підготовка тендерної документації; адміністрування і 
закриття контрактів. 

Управління комунікаціями в проекті. Масштаб, складність 
проекту, його середовище, число учасників породжують велику 
кількість взаємозв'язків та потоків інформації. В цю функцію 
управління, як правило, включаються процеси збору, сортування, 
відображення та інтерпретації інформації; необхідної і достатньої для 
всіх учасників проекту та його середовища. При цьому розрізняють 
два типи інформаційного обміну: 

У формальний (інформаційний обмін з використанням 
інформаційних технологій); 

У неформальний (інформаційний обмін, що здійснюється 
шляхом особистих контактів та в результаті проведення 
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різного роду нарад). 
Управління комунікаціями всередині проекту пов'язано з 

управлінням персоналом. 
Управління комунікаціями в проекті - це планування комунікацій; 

збирання та розподіл інформації; підготовка звітів про хід виконання 
проекту, документування виконання робіт за проектом. 

1.3. Життєвий цикл проекту. Зміст основних фаз проекту 

Кожен проект від виникнення ідеї до повного завершення 
проходить ряд послідовних фаз розвитку. Повна сукупність фаз 
розвитку проекту утворюють життєвий цикл проекту. Життєвий цикл 
проекту прийнято поділяти на фази, фази - на більш дрібні складові: 
стадії, етапи. 

Загальноприйнятого підходу, який би визначав кількість фаз, їх 
зміст, а також послідовність, не існує, але його , на наш погляд, і не 
може бути, оскільки ці характеристики залежать від конкретного 
проекту, умов його здійснення та досвіду основних учасників. Проте 
логіка і основний зміст процесу розвитку проектів у всіх випадках є 
загальними. 

Життєвий цикл проекту - це сукупність послідовних фаз, які 
виділяють для покращення контролю та управління здійсненням 
проекту. 

Горизонт розрахунку - період від моменту, з якого починаються 
витрати, до моменту отримання останніх надходжень від проекту. 

Термін функціонування об'єкта - період з моменту введення 
об'єкта в експлуатацію до моменту його ліквідації чи реконструкції. 

Фаза проекту - це сукупність логічно взаємозв'язаних робіт, після 
завершення яких досягається один з основних результатів проекту. 

Укрупнено життєвий цикл інвестиційного проекту можна 
розділити на три основні фази: передінвестиційну, інвестиційну та 
експлуатаційну. 

Що ж стосується всього розмаїття проектів, то більшість авторів 
виділяють такі основні чотири фази: концепція (початкова фаза), фаза 
розробки, фаза реалізації та фаза завершення. 

Деякі з авторів рекомендують фазу завершення представляти як дві 
окремі фази: фазу завершення та фазу експлуатації. 

Процес здійснення проекту протікає в часі і потребує впродовж 
цього часу затрат певних ресурсів (фінансових, людських та ін.). Ці 
ресурси протягом життєвого циклу проекту витрачаються 
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нерівномірно. Життєвий цикл проекту починається з нульових 
значень (початок проекту) і закінчується нульовим значенням 
(завершення проекту), сягаючи максимуму в фазу реалізації. 

Поняття життєвого циклу та фаз проекту є одними з 
центральних, що використовуються в методології управління 
проектами. З його допомогою: 

> визначається початок та закінчення проекту, а значить, його 
тривалість; 

^ формується структура проекту і встановлюється склад робіт за 
проектом; 

> в першому наближенні визначається динаміка затрат та 
зайнятості персоналу, який задіяний для виконання проекту; 

^ на основі структури життєвого циклу проекту встановлюються 
основні етапи проекту для кращого забезпечення та управління 
проектом. 

Зупинимось більш детально на змісті основних фаз інвестиційних 
проектів, що пов'язані зі створенням нових, або реконструкцією 
існуючих водогосподарських об'єктів. 

Початкова фаза. Головним змістом робіт на початковій фазі є 
розробка концепції проекту та проведення підготовчих робіт проекту, 
а саме : 

> формулювання цілей проекту; 
> проведення маркетингових досліджень; 
> аналіз інвестиційних можливостей; 
> розробка інвестиційного задуму; 
> розробка заяви-клопотання про попереднє погодження місця 

розташування об'єкта; 
> розробку технічних умов на підключення об'єкта до інженерних 

комунікацій; 
> розробка ТЕО для промислового об'єкта, або ескізного проекту 

для цивільного об'єкта; 
> розробка проекту відведення земель; 
> розробка архітектурно-планувального завдання; 
> розробка завдання на проектування; 
> розробка бізнес-плану. 

Фаза розробки. У цій фазі головним є розробка основних 
компонентів системи управління проектом та розробка проектно-
кошторисної документації. Загальний зміст робіт цієї фази: 

> призначення керівника і формування команди проекту, в 
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першу чергу, її ключових членів; 
> розробка зведеного плану проекту. План проекту - це 

затверджений документ, який розробляється для замовника і 
використовується як при управлінні, так і при реалізації та 
контролі робіт за проектом; 

> організація та проведення торгів, підписання контрактів та 
субконтрактів з основними виконавцями проектних і 
вишукувальних робіт; 

> організація та проведення інженерних вишукувань; 
> організація проведення та виконання базових проектних та 

конструкторських робіт (розробка проекту будівництва або 
реконструкції певного об'єкта); 

> розробка кошторисної документації та уточнення вартості робіт 
за проектом; 

> узгодження проектної документації зі службами, що 
здійснюють експлуатацію мереж і комунікацій 
(електропостачання, газопостачання, водопостачання і 
каналізація і т. д.); 

> експертиза проекту органами " Укрінвестекспертизи" та 
приймання його замовником. 

Фаза реалізації. Зміст фази реалізації проекту зрозумілий з її 
найменування - виконання основних робіт проекту, необхідних для 
досягнення цілі проекту, а саме: 

> організація та проведення торгів, підписання контрактів на 
виконання робіт, поставку матеріалів, сировини, обладнання; 

> організація виконання робіт; 
> введення в дію засобів та способів комунікації та зв'язку 

учасників проекту; 
> виконання робіт, передбачених проектом; 
> організація та управління матеріально-технічним 

забезпеченням робіт, в тому числі закупівлями та поставками; 
> введення в дію системи мотивації та стимулювання команди 

учасників проекту; 
> оперативне планування робіт; 
> встановлення системи контролю за ходом виконання робіт; 
> координація робіт, погодження темпів, оперативний контроль 

та регулювання основних показників проекту. 
Фаза завершення. На цій фазі досягаються кінцеві результати 

проекту, проводиться підведення підсумків, вирішення конфліктів, 
закриття проекту. Основні роботи цієї фази: 

> планування процесу завершення проекту; 
> пусконалагоджувальні роботи; 
> експлуатаційні випробування закінченого продукту проекту; 
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^ підготовка кадрів для експлуатації об'єкта, що створюється; 
^ підготовка документації, приймання в експлуатацію 

закінчених будівництвом об'єктів; 
> оцінка результатів проекту та підведення підсумків; 
^ підготовка заключних документів; 
^ закриття контрактів та закриття проекту. 
Крім того, в сучасній практиці проектування у загальному вигляді 

життєвий цикл розробки та реалізації будь-якого проекту з огляду на 
послідовність його інвестування пропонується розглядати у вигляді 
наступних основних фаз: передінвестиційної, інвестиційної, 
виробничої. 

Саме на передінвестиційній фазі вивчаються потенційні 
можливості проекту, визначається його інвестиційна доцільність. У 
всьому світі даній фазі приділяється найбільша увага і на 
передпроектні обґрунтування йдуть значні фінансові ресурси. 
Передінвестиційна стадія характеризується відсутністю точної і 
докладної інформації про проект, тому всі розрахунки, як правило, 
базуються на прогнозних, запланованих та нормативних показниках. 

Головним результатом даної фази є техніко-економічне 
обґрунтування доцільності створення об'єкта інвестування. 

Інвестиційна фаза - це фаза інвестиційного проекту, на якій 
повинні визначатись техніко-технологічні, правові, фінансові та 
організаційні основи функціонування проекту. На даній стадії 
безпосередньо розробляється інвестиційний проект, оформлений у 
вигляді повної технічної, економічної та фінансової документації, 
включаючи необхідні креслення, схеми і розрахунки. 

В цій же фазі здійснюється придбання і передача технологій, землі, 
будівництво чи реконструкція запланованих меліоративних об'єктів, 
монтаж необхідного устаткування, пуск і налагодження; набір і 
навчання працівників служби експлуатації; здача об'єкта в 
експлуатацію та запуск виробництва. 

Виробнича фаза (експлуатація) - це фаза інвестиційного проекту, 
на якій починається виробництво продукції чи надання послуг і 
повернення коштів на вкладені інвестиції. Етап експлуатації 
починається з моменту запровадження в дію хоча б одного 
виробничого об'єкта і характеризується початком виробництва чи 
надання відповідних послуг. Слід зазначити, що саме тривалість даної 
фази (експлуатаційного періоду) здійснює значний вплив на розмір 
сукупної величини доходу від проекту. 

Комплексна схема життєвого циклу проекту у загальному вигляді 
наведена на рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Загальна структура життєвого циклу інвестиційного проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Основні учасники інвестиційного проекту 

Склад учасників проекту, їх ролі, розподіл функцій і 
відповідальності залежить від типу, виду, масштабу та складності 
проекту, а також фаз його життєвого циклу. 
Для будь-якого проекту принциповий склад функцій залишається 
незмінним. У найпростішому випадку (наприклад, будівництво 
теплиці на дачній ділянці) всі основні функції проекту можуть 
здійснюватись однією особою. В іншому, крайньому випадку (при 
будівництві великої зрошувальної системи) ми вже будемо мати 
повний набір учасників з детальним розподілом функцій. На практиці 
ж ми маємо справу, як правило, з проміжними структурами учасників 
проекту, систему взаємовідношень в яких наведено на рис. 1.2. 

Органи влади 

Постачальники 
обладнання 
(контрактор) 

Замовник £ • Фінансуючий банк 

Генеральний пі 
( КОІ 

дрядник-будівельник 
тграктор) 

£ 

Генеральний проектувальник 

(контрактор) 

Постачальники 

матеріальних ресурсів 
(субконтрактор) 

і . 
Субпідрядні фірми 
( субконтрактор ) 

Субпідрядні проектні 
організації 

( субконтрактори ) 

Рис. 1.2. Взаємовідношення між основними учасниками проекту 

Розглянемо детальніше розподіл ролей і взаємопов'язаність 
основних учасників проекту. 

Ініціатор - це сторона, що є автором головної ідеї проекту, 
його попереднього обґрунтування пропозицій щодо здійснення 
проекту. В якості ініціатора проекту може виступати будь-який з 
майбутніх його учасників, але в кінцевому рахунку ділова ініціатива, 
направлена на здійснення проекту, повинна виходити від замовника. 
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Замовник - це головна сторона, яка зацікавлена у здійсненні 
проекту, досягненні його результатів, майбутній власник і користувач 
результатами проекту. Це може бути фізична або юридична особа. 
Замовник визначає основні умови та масштаби проекту, забезпечує 
його фінансування за рахунок власних коштів або коштів інших 
інвесторів, підписує контракти з основними виконавцями проекту, 
несе відповідальність за цими контрактами, керує процесом взаємодії 
між всіма учасниками проекту, несе відповідальність в цілому перед 
суспільством і законом. 

Інвестор - це сторона, яка вкладає у проект кошти. Ціль 
інвесторів - максимізація прибутку на свої інвестиції від реалізації 
проекту. Якщо інвестор і замовник не є одною і тією ж особою, то в 
якості інвесторів, як правило, виступають банки, інвестиційні фонди 
та інші фінансові організації. У цьому випадку інвестор укладає 
договір із замовником, контролює виконання контрактів і здійснює 
розрахунки з іншими учасниками проекту. 

Інвестори вступають в контрактні відносини із замовником, 
контролюють виконання контрактів і здійснюють розрахунки з 
іншими сторонами. Інвестори є повноправними партнерами проекту і 
власниками всього майна, яке купується за рахунок їх інвестицій, 
поки їм не будуть виплачені всі кошти по контракту з замовником або 
кредитній угоді. 

Керівник проекту (проект-менеджер) - особа, якій замовник та 
інвестор делегують повноваження керувати роботами, що пов'язані із 
здійсненням проекту: плануванням, контролем та координацією робіт 
всіх учасників. Склад функцій і повноважень керівника проекту 
визначається контрактом із замовником. Але перед менеджером 
проекту та його командою, як правило ставиться завдання керівництва 
та координації робіт впродовж життєвого циклу проекту до 
досягнення визначених в проекті цілей та результатів при дотриманні 
встановлених строків, бюджету та вимог до якості. 

Команда проекту - специфічна організаційна структура, якою 
керує менеджер, що створена на період існування проекту. Завдання 
команди - здійснення функцій управління проектом до ефективного 
досягнення його цілей. Склад і функції команди проекту залежать від 
масштабу, складності та інших характеристик проекту, однак у будь-
якому випадку склад команди повинен забезпечити високий 
професійний рівень виконання всіх покладених на неї обов'язків. 

Контрактор - сторона чи учасник проекту, що вступає у 
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договірні відносини з замовником і бере на себе відповідальність за 
виконання робіт та надання послуг за контрактом, відносно до всього 
проекту або його частини. До функцій генконтрактора входить 
підписання контракту з замовником (інвестором), підбір можливих 
субконтракторів та підписання договорів з ними, координація робіт 
субконтракторів, прийняття та оплата робіт співвиконавців. В якості 
контрактора можуть виступати генконтракторні будівельні, 
інжинірингові, консалтингові фірми та професійні організації з 
управління проектами, проектні інститути та фірми. 

Субконтрактор - це сторона, яка вступає в договірні відносини 
з контактором або субконтрактором більш високого рівня, несе 
відповідальність за виконання робіт послуг та ін. В якості 
субконтракторів можуть виступати будівельні та проектні фірми, що 
мають вузьку спеціалізацію. 

Державні органи влади - це сторона, що видає ліцензії 
учасникам проекту на виконання ними певних видів робіт або надання 
послуг; видає дозволи на право користування або володіння 
земельною ділянкою; утримує податки від усіх учасників проекту, а 
також висуває екологічні, соціальні та інші вимоги до його учасників. 

Власник (користувач) земельної ділянки - це юридична чи 
фізична особа, яка є власником ( користувачем) земельної ділянки, яка 
задіяна в проекті. Він вступає в договірні відносини із замовником і 
передає йому на договірній основі право користування чи володіння 
цією ділянкою. 

Виробник кінцевої продукції - це сторона, яка здійснює 
експлуатацію створених основних фондів і виробляє кінцеву 
продукцію. Його головна мета - отримання прибутку від продажу 
готової продукції споживачам. Бере участь на всіх фазах проекту і 
взаємодіє з основними його учасниками. Його роль і функції залежать 
від частки власності в кінцевих результатах проекту. У багатьох 
випадках в цій ролі виступають замовник або інвестор проекту. 

Споживачі кінцевої продукції - це юридичні та фізичні особи, 
яка є споживачами чи користувачами кінцевої продукції, що 
визначають вимоги до продукції, що виробляється, або послуг, що 
надаються, вони формують попит на продукцію чи послуги. За 
рахунок коштів споживачів відбувається повернення затрачених на 
проект коштів і формується прибуток замовника та інвесторів. 
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1.5. Особливості управління проектами у водному 
господарстві 

Перехід України від адміністративно-командної до ринкової 
економіки докорінно змінив зміст господарської діяльності, її цілі, 
методи і форми в усіх галузях народного господарства. 
Запровадження ринкових механізмів управління та організації будь-
якої діяльності передбачає, в тому числі, і реформування системи 
розробки та управління проектами в різних галузях. 

Особлива увага сьогодні повинна приділятись розвитку та 
функціонуванню природогосподарських галузей, де економічне 
зростання обмежується вимогами до раціонального використання 
природних ресурсів й охорони навколишнього природного 
середовища (НПС). Саме до таких сфер діяльності і належить галузь 
водного господарства і меліорації земель, яка спрямована на 
поліпшення використання природних об'єктів, а також зменшення 
негативного впливу несприятливих природних умов на господарські 
об'єкти. 

При цьому необхідно мати на увазі, що водогосподарські проекти 
мають певні особливості та відмінності від інвестиційних проектів, що 
здійснюються в інших галузях: 
- визначальна залежність отримуваного еколого-економічного ефекту 
від такого фактора зовнішнього середовища як погодно -кліматичні 
умови; 
- використання, крім матеріальних і трудових, специфічних видів 
ресурсів - природних (земельні, водні тощо); 
- застосування специфічної технології: технологія водорегулювання 
меліорованих земель (система об'єктів інженерної інфраструктури, 
основних меліоративних фондів, технологічних процесів) та 
агротехніка (система основних сільськогосподарських фондів, методи 
і способи посіву, внесення добрив тощо). 

Слід відзначити, що спеціалісти-меліоратори традиційно 
розглядають водогосподарсько-меліоративні проекти як складні 
природно-технічні системи, що характеризуються тісним зв'язком 
технічних заходів з усіма компонентами природного середовища . 

У свою чергу, економісти, намагаючись врахувати специфічні 
особливості функціонування меліоративних об'єктів, відносили їх до 
категорії складних метеоролого-економічних систем, що являють 
собою системи управління, в яких технологічний процес або 
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господарський об'єкт є чутливим до впливу певного комплексу 
метеорологічних факторів, а також має певний ступінь керованості 
(можливості вибору господарської стратегії, яка частково або 
повністю компенсує вплив некерованих метеорологічних факторів). 

У сучасних умовах розвитку економічної науки та появи таких її 
напрямків як економіка природокористування, загальноприйнятою є 
необхідність розглядати сучасне виробництво як функціонування 
складної еколого-економічної системи. 

Враховуючи мету та вищезазначені особливості функціонування 
меліоративних об'єктів, водогосподарський проект може бути 
віднесений до даної категорії і з точки зору системного підходу 
представлений у вигляді схеми (рис. 1.3). 

ПОГОДНО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ 

І І І 
РЕСУРСИ 

ЗЕМЕЛЬНІ 

ВОДНІ 

МАТЕРАЛЬНО 
-ТЕХНІЧНІ 

ФІНАНСОВІ 

ТРУДОВІ 

ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЯ 

ТЕХНОЛОГІЯ 
ВОДОРЕГУ-
ЛЮВАННЯ 

т І 

АГРОТЕХНІКА 

ЕФЕКТ 

ЕКОНОМІЧНИ 

ЕКОЛОГІЧНИЙ 

СОЦІАЛЬНИЙ 

Рис. 1.3. Водогосподарсько-меліоративний проект як еколого-економічна 
система 

Така система включає ресурси (в тому числі природні), 
інвестиції, технічну та організаційно-фінансову документацію, 
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сукупність технологічних процесів, об'єктів інженерної 
інфраструктури та набір певних дій, спрямованих на досягнення 
визначених цілей. 

Узагальнюючи вище викладене, можна дати таке визначення: 
водогосподарсько-меліоративний проект - це певним чином 
організована еколого-економічна система, що функціонує з метою 
раціонального природокористування та оптимального й 
продуктивного розвитку аграрного виробництва на меліорованих 
землях за рахунок мінімізації впливу несприятливих умов 
навколишнього природного середовища на створюваний еколого-
економічний ефект за визначений проміжок часу. 

Запитання для самоконтролю 
1. Дайте визначення поняття "проект". 
2. Назвіть основні ознаки проекту. 
3. У чому відмінність мегапроекту від мультипроекту. 
4. Назвіть фази життєвого циклу проекту. 
5. Назвіть основних учасників інвестиційного проекту. 
6. Що є змістом робіт на початковій фазі проекту? 
7. Чи може одна і та ж юридична особа виступати як в ролі 

інвестора, так і в ролі замовника ? 
8. У чому відмінність контрактора від субконтрактора? 
9. Вкажіть основні особливості водогосподарських проектів. 
10. У чому полягає сутність управління якістю в проекті? 
11. У чому полягає сутність управління часом в проекті? 
12. У чому полягає сутність управління проектними ризиками? 
13. У чому полягає сутність управління контрактами і поставками в 

проекті? 
14. У чому полягає сутність управління вартістю в проекті? 
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2. Управління передінвестиційною фазою проекту 

2.1. Оформлення документації щодо попереднього 
погодження місця розташування водогосподарсько-

меліоративного об'єкта 

У зв'язку з тим, що на початковій (передінвестиційній) фазі 
визначається ефективність проекту та оформляється вся необхідна 
дозвільна документація щодо земельної ділянки під об'єкт та щодо 
будівництва об'єкта, інвестори їй приділяють значну увагу. 
Передінвестиційні дослідження проектів та оформлення необхідної 
дозвільної документації здійснюються різними проектно-
вишукувальними, інжиніринговими та консалтинговими державними 
та приватними фірмами. Тривалість таких робіт коливається від 
декількох місяців до 1-2 років, залежно від складності, вартості та 
новизни об'єкта. 

Основними причинами появи проектів є: 
> інтереси держави; 
> не задоволений попит; 
> надлишкові ресурси; 
> ініціатива підприємців; 
> інтереси інвесторів; 
> умови конкуренції; 
> зміна соціальної, економічної або політичної ситуації. 

Як правило, формується певна кількість альтернативних ідей щодо 
здійснення проекту. Після попередньої експертизи, яку може 
здійснити експерт-аналітик, з подальшого розгляду виключаються 
однозначно неприйнятні проекти. 

В подальшому розробляється інвестиційний задум проекту, в 
результаті розробки якого даються відповіді на такі питання: 

> мета і об'єкт інвестування, місце (район) розміщення; 
> продукція проекту (характеристика та об'єм випуску); 
> термін окупності; 
> доходність проекту; 
> основні характеристики об'єкта інвестування; 
> орієнтовні джерела та схема фінансування. 

Матеріали інвестиційного задуму призначені для: 
> прийняття інвестором рішення про доцільність 

інвестування; 
> вибору оптимального варіанта інвестування та написання 
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заяви-клопотання про попереднє погодження місця 
розташування об'єкта; 

> розробки елементів бізнес-плану для уточнення джерел 
фінансування, залучення співінвесторів, що зацікавлені в 
реалізації інвестиційного задуму; 

> проведення переговорів з Урядом чи місцевими 
виконавчими органами влади про можливість надання 
замовнику субсидій чи податкових пільг. 

Орієнтовний зміст інвестиційного задуму: 
1. Загальні рекомендації щодо інвестування. 
2. Організаційно - правова форма підприємства. 
3. Аналіз ринку збуту продукції (послуг), що плануються до випуску. 
4. Виробничий план. 
5. Фінансова та економічна оцінка ефективності інвестицій. 
6. Узагальнені висновки та дані щодо реалізації інвестиційного 

задуму з виділенням основного варіанта. 
Для простих об'єктів детальний інвестиційний задум може не 

розроблятись або його може виконувати замовник у спрощеному 
вигляді. 

Після вибору основного варіанта інвестор (замовник) на основі 
детального аналізу цілей та завдань проекту готує заяву-клопотання 
про надання дозволу на збирання матеріалів попереднього 
погодження. 

Цей документ може готуватися, крім замовника (інвестора), 
консультантами в галузі управління проектами, а також експертами зі 
спеціальних питань, або проектним інститутом. 

Орієнтовний зміст заяви-клопотання про надання дозволу на 
збирання матеріалів попереднього погодження та додатків до неї: 

1. Інвестор (замовник) - адреса та інші реквізити. 
2. Місце розташування (район, населений пункт) наміченого до 

будівництва об'єкта. 
3. Найменування підприємства, його технічні і технологічні дані: 

- об'єм виробництва промислової продукції (здійснення послуг) у 
вартісному вигляді в цілому і по основним видам у 
натуральному вигляді; 

- строк будівництва і введення об'єкта в експлуатацію. 
4. Обґрунтування соціально-економічної необхідності об'єкта. 
5. Орієнтовна кількість робітників та службовців, джерела 

задоволення потреб в робочій силі. 
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6. Потреба підприємства в сировині та матеріалах (у відповідних 
одиницях). 

7. Потреба підприємства у водних ресурсах ( об'єм, кількість, 
джерело водопостачання ). 

8. Потреба підприємства в енергоресурсах ( електроенергія, тепло, 
пара, паливо), джерела постачання. 

9. Транспортне забезпечення. 
10. Потреба підприємства в земельних ресурсах. 
11. Водовідведення стоків. Методи очистки, якість стічних вод, 

умови скидання, використання існуючих чи будівництво нових 
очисних споруд. 

12. Можливий вплив підприємства, споруди на навколишнє 
середовище: відходи виробництва ( види, об'єми, токсичність), 
способи їх утилізації. 

13. Джерела фінансування (засновники, пайовики, уряд, комерційні 
банки, кредити постачальників). 

14. Використання готової продукції. 
Основним документом, що регулює правові та фінансові 

відношення, взаємні обов'язки і взаємну відповідальність сторін у 
випадку залучення до розробки інвестиційного задуму та заяви-
клопотання проектних, проектно-будівельних організацій або інших 
юридичних та фізичних осіб, є договір між замовником і фірмою-
розробником даних документів. 

Заява-клопотання направляється до органів місцевого 
самоврядування, які приймають рішення про надання дозволу на 
збирання матеріалів попереднього погодження, або відмовляють в 
наданні дозволу. 

У випадку позитивного рішення органу місцевого самоврядування 
замовник отримує дозвіл на збирання матеріалів попереднього 
погодження, який оформляється відповідно до встановленої форми. 

Після отримання дозволу для великих об'єктів готують такі групи 
документів: 

а) обґрунтування інвестицій та обґрунтування вибору земельної 
ділянки; 

б) матеріали попереднього погодження. 
Обґрунтування інвестицій розробляється з урахуванням 

обов'язкових вимог державних органів і зацікавлених організацій в 
об'ємі, достатньому для прийняття замовником (інвестором) рішення 
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про доцільність подальшого інвестування і розробки проектної 
документації. 

Затверджені (схвалені) матеріали обґрунтування можуть 
використовуватись замовником для: 

а) проведення подальших досліджень, вивчення суспільної думки; 
б) переговорів з органами виконавчої влади про надання йому 

субсидій, податкових та інших пільг ; 
в) переговорів з потенційними інвесторами (кредиторами). 
Обґрунтування вибору земельної ділянки містить таку інформацію: 
> попередні умови можливого надання земельної ділянки; 
> місце і розміри ділянки; 
> картографічні матеріали; 
> матеріали з економічного обґрунтування. 
Обґрунтування інвестицій та обґрунтування вибору земельної 

ділянки виконуються під керівництвом замовника. Виконавцем є, як 
правило, проектна організація або спеціалізована консалтингова 
фірма. Для простих об'єктів ці документи може розробити сам 
замовник у спрощеному вигляді. 

Обґрунтування використовуються замовником для: 
> переговорів з потенційним інвесторами (кредиторами); 
> переговорів з органами державної влади та власником землі 

при збиранні матеріалів попереднього погодження. 
В подальшому замовник разом з проектувальником починають 

збирати такі матеріали попереднього погодження: 
а) акт про вибір та обстеження земельної ділянки під об'єкт 

інвестицій (наприклад під будівництво); 
б) висновок про згоду власника (користувача) землі; 
в) висновки державних служб про погодження місця 

розташування об'єкту. 
Для розробки акта про вибір ділянки під об'єкт складається комісія, 

до складу якої в містах входять: 
голова комісії - представник виконавчого комітету органу 

місцевого самоврядування, до безпосереднього підпорядкування якого 
відноситься земельна ділянка; 

члени комісії: 
> начальник міського управління земельних ресурсів; 
> головний архітектор міста; 
> головний санітарний лікар; 
> начальник Державного управління охорони навколишнього 
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природного середовища; 
> начальник Державної пожежної інспекції; 
> представник землекористувача; 
> представник інвестора. 

До акту додається викопіювання з плану землекористування або 
плану населеного пункту. 

Наступний етап - отримання згоди землекористувача на 
розташування даного об'єкта з зазначенням умов вилучення. 

В подальшому замовник (або за його дорученням проектувальник) 
збирає висновки про попереднє погодження місця розташування 
об'єкта таких органів (служб): 

> управління містобудування і архітектури щодо умов 
використання та містобудівних обмежень та обтяжень; 

> висновок управління земельних ресурсів. 
> Державного управління охорони навколишнього природного 

середовища; 
> міської санепідемстанції. 

Висновки перерахованих служб повинні бути підготовлені 
протягом одного місяця. 

Підготовлені матеріали попереднього погодження подаються на 
розгляд сесії відповідної ради народних депутатів. 

На основі наданих матеріалів сесія приймає рішення про попереднє 
погодження місця розташування об'єкта та надання дозволу на 
складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки . 

Таке рішення є підставою для виконання наступних робіт: 
1. Проведення вишукувань (геодезичних, геологічних, 

гідрогеологічних і т.д.) 
2. Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки. 
3. Отримання технічних умов (ТУ) на підключення об'єкта до 

інженерних мереж і комунікацій. 
4. Розробки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО). 
5. Розробки архітектурно-планувального завдання. 
6. Проекту будівництва. 

Після отримання такого рішення замовляється проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у проектних 
організаціях, які мають ліцензію на виконання даного виду проектних 
робіт. Після розробки проекту землеустрою, позитивного висновку 
державної землевпорядної експертизи, управління земельних відносин 
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міськвиконкому готує проект рішення міськради про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, 
або у власність. Право оренди (власності) виникає після встановлення 
землевпорядними організаціями меж земельної ділянки на місцевості 
(в натурі) та одержання державного акту або договору оренди з 
державною реєстрацією. 

Технічні умови ( ТУ) на підключення об'єкта до інженерних мереж -
це комплекс умов та вимог щодо підключення об'єкта проектування 
до інженерних мереж, комунікацій і споруд, який відображає завдання 
щодо його водо-, тепло-, енергопостачання, каналізації тощо. 

Для отримання ТУ замовник або уповноважена ним особа, 
звертається з опитувальними листами у відповідну інженерно-
експлуатаційну службу. 

Інженерно-експлуатаційні служби готують і видають замовнику ТУ 
на підключення об'єкта до інженерних мереж. Термін підготовки та 
видачі ТУ не повинен перевищувати 15 робочих днів. Тривалість дії 
ТУ - на весь період проектування і будівництва, але не більше, ніж 
на 3 роки. 

В разі незгоди замовника з виданимиТУ, умови підключення 
розглядаються узгоджувальною комісією, створеною при місцевому 
органі самоврядування. Ця комісія приймає рішення, яке є 
обов'язковим для виконання всіма учасниками містобудівної 
діяльності. 

Після отримання ТУ замовник може замовляти проектному 
інституту розробку спочатку ТЕО або ескізного проекту, а потім і 
проекту будівництва. 

2.2. Зміст, порядок розробки та затвердження ТЕО, ТЕР, 
ескізного проекту 

ТЕО інвестицій є одним з основних передпроектних документів 
на будівництво об'єктів виробничого призначення. ТЕО необхідно, в 
першу чергу, інвесторам, які на його основі приймають остаточне 
рішення про фінансування певного проекту і капітальні вкладення, 
спрямовані на створення або відтворення основних фондів. 

ТЕО є обов'язковим документом для технічно та архітектурно 
особливо складних об'єктів, не залежно від джерел фінансування. 

Вихідні дані для розробки ТЕО: 
1. Копії рішень державних і місцевих органів щодо майбутнього 

об'єкта. 
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2. Відомості про природні умови району будівництва, 
інфраструктуру, рекреаційні та заповідні території. 

3. Відомості про можливості застосування на об'єкті імпортного 
обладнання. 

4. Загальна характеристика об'єкта будівництва, відомості для 
визначення оптимальної потужності. 

5. Загальні результати маркетингових досліджень. 
6. Дані про споруди та будівлі, які плануються під знесення, 

орієнтовна кількість громадян, яких планується переселити. 
В ТЕО розробляються основні рішення - технологічні, об'ємно-

планувальні, конструктивні, природоохоронні; об'єктивно оцінюється 
екологічна, санітарно-епідеміологічна та експлуатаційна безпечність 
проекту, а також економічна ефективність та соціальні наслідки 
проекту. 

Розробка ТЕО здійснюється юридичними та фізичними особами 
(проектувальниками), що отримали у встановленому порядку ліцензію 
на виконання відповідних видів проектних робіт, а також підписали 
договір (контракт ) з замовником. 

Для вибору кращої пропозиції замовник проводить конкурс 
(торги) на розробку ТЕО. 

Основним правовим документом, що регулює виробничо-
господарські та інші відносини між замовником та проектувальником 
при розробці ТЕО, є договір ( контракт) підряду на виконання ТЕО. 

Вартість розробки ТЕО визначається і вказується в договорі між 
замовником та проектною організацією. 

Якщо в результаті виконання ТЕО буде виявлена недоцільність 
інвестування коштів у будівництво даного об'єкта, то вартість 
розробки ТЕО списується на збитки замовника у встановленому 
порядку. 

При розробці ТЕО необхідно: 
1. Передбачити для складних і великих об'єктів альтернативні 

джерела досягнення мети, яку поставив замовник, в тому числі і 
варіанти різних джерел фінансування. 

2. Врахувати податкову, амортизаційну, кредитну політику, яку 
проводить держава та місцеві органи влади, вимоги існуючого 
законодавства. 

3. Встановити розрахунковий період, в межах якого повинні 
виконуватись економічні розрахунки. Як правило, 
розрахунковий період включає період будівництва, освоєння 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проектної потужності та експлуатації підприємства до першої 
його реконструкції або закінчення строку окупності капітальних 
вкладень. 

ТЕО інвестицій складається, як правило, з таких основних розділів: 
1. Вихідні положення (дається загальна характеристика об'єкта, 

обґрунтовується можливість здійснення проекту як з 
технічної, так і з економічної точок зору); 

2. Обґрунтування проектної потужності об'єкту, передбачений 
асортимент продукції, прогнози щодо її збуту. 

3. Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих 
місць. 

4. Дані про наявні трудові та сировинні ресурси. 
5. Оцінка впливу об'єкта на навколишнє середовище. 
6. Схеми генплану та транспорту. 
7. Основні технічні та технологічні рішення. 
8. Основні положення щодо організації будівництва. 
9. Можливі терміни будівництва. 
10. Розрахункова вартість будівництва. 
11. Основні рішення щодо санітарно-побутового 

обслуговування працюючих. 
12. Основні рішення щодо вибухово-пожежної безпеки 

виробництва. 
13. Обґрунтування ефективності інвестицій. 
14. Техніко-економічні показники. 
15. Висновки та пропозиції. 

ТЕО складається з пояснювальної записки та графічної частини. 
ТЕО проходить погодження з місцевими органами самоврядування 

та містобудування і архітектури, а також комплексну державну 
експертизу, незалежно від джерел фінансування об 'єкта. 

Для технічно нескладних об'єктів виробничого призначення 
розробляється техніко-економічний розрахунок (ТЕР). Зміст цього 
документа аналогічний ТЕО, але дещо менший за об'ємом і 
простіший. 

Для цивільних об'єктів розробляють ескізний проект. Ескізний 
проект містить принципові рішення містобудівних, архітектурних, 
екологічних, функціональних вимог, підтверджує принципову 
можливість створення об'єкта, визначає його вартість. 

Ескізний проект розробляється з додержанням: існуючої 
містобудівної документації; інвестиційних намірів; вимог охорони 
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навколишнього середовища. 
Ескізний проект, як і ТЕО, проходить етапи погодження та 

експертизи, він також складається з пояснювальної записки та 
графічної частини. 

Ескізний проект розробляє проектна організація на основі договору 
із замовником. Може проводитись тендер на розробку ескізного 
проекту. 

ТЕО або ескізний проект є основою для складання проекту 
будівництва. Після розробки і затвердження ТЕО ( ескізного проекту) 
складаються такі документи: 

> архітектурно-планувальне завдання; 
> завдання на проектування об'єкта інвестицій. 

Архітектурно-планувальне завдання (АПЗ) складає 
госпрозрахунковий відділ при управлінні містобудування і 
архітектури на підставі договору із замовником на протязі не більше, 
ніж 15 робочих днів. 

Тривалість дії АПЗ - на весь період розробки проекту та 
будівництва, але не більше, ніж на 3 роки. При необхідності термін дії 
АПЗ продовжується. 

Завдання на проектування розробляє проектувальник, узгоджуючи 
його із замовником. Ці два документи, а також ТУ на підключення 
об'єкта до інженерних мереж і комунікацій складають основу 
вихідних даних для розробки проекту. Крім того, на початковій фазі 
складають такі документи: план розробки проекту, бізнес-план. 

2.3. Бізнес-план інвестиційного проекту 

З переходом вітчизняних підприємств до ринкових відносин 
щороку спостерігається все суттєвіше зближення в процесах 
планування підходів українського бізнесу з міжнародною практикою 
і, в першу чергу, це стосується впровадження у вітчизняну практику 
такого поняття, як бізнес-план. 

Бізнес-план - це докладний, чітко структурований і ретельно 
підготовлений документ, що вказує основні цілі, які необхідно досягти 
підприємству (учаснику проекту), способи досягнення поставлених 
цілей, а також визначає основні техніко-економічні показники 
проекту у результаті досягнення поставлених цілей. Можна виділити 
такі основні типи бізнес-планів: 

а) бізнес-план розвитку регіону; 
б) бізнес-план заявки на грант; 
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в) бізнес-план розвитку підприємства; 
г) бізнес-план розвитку структурного підрозділу підприємства; 
д) бізнес-план фінансового оздоровлення підприємства; 
е) бізнес-план для отримання кредиту з метою збільшення 
оборотного капіталу; 
ж) бізнес-план інвестиційного проекту. 
Бізнес-план інвестиційного проекту призначений, насамперед, 

для таких основних його учасників: 
> інвестора та основних підрядників, зацікавлених у складанні 

бізнес-плану з погляду перспектив здійснення проекту; 
> кредиторів — зазвичай банків, для яких бізнес-план є 

обов'язковим документом, що підтверджує комерційну 
привабливість проекту. 

Склад бізнес-плану і ступінь його деталізації залежать від розмірів 
майбутнього проекту і сфери, до якої він належить. 

Таким чином, склад і деталізація бізнес-плану залежать від 
характеру створюваного об'єкта (підприємства) - належить він до 
сфери послуг або до виробничої сфери. Якщо об'єкт виробничого 
призначення, то на склад і деталізацію бізнес-плану вплине вид товару 
і те, чи буде цей товар випускатися для споживачів або для виробників 
певної продукції (наприклад, такі водогосподарські об'єкти, як 
зрошувальні або осушувальні системи, призначені для використання 
сільськогосподарськими виробниками з метою підвищення 
ефективності сільськогосподарського виробництва). 

Склад бізнес-плану також залежить від розміру передбачуваного 
ринку збуту, наявності конкурентів і перспектив зростання 
майбутнього об'єкта (підприємства). 
Орієнтовний склад бізнес-плану: 

1. Резюме (короткий опис проекту): 
> назва і адреса фірми; 
^ засновники; 
> суть і мета проекту; 
^ вартість проекту; 
> потреба у фінансах. 

2. Аналіз сучасного стану та перспектив галузі: 
> поточна ситуація і тенденції розвитку галузі; 
^ напрям і завдання діяльності проекту. 

3. Сутність пропонованого проекту: 
> продукція (послуги або роботи); 
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> технологія; 
> патентні права. 

4. Аналіз ринку: 
> потенційні споживачі продукції; 
> потенційні конкуренти; 
^ розмір ринку і його зростання; 
> частка на ринку. 

5. План маркетингу: 
> Ціни; 
> цінова політика; 
> канали збуту; 
> реклама; 
^ прогноз нової продукції. 

6. Виробничий план: 
^ виробничий процес; 
^ виробничі приміщення; 
^ устаткування; 
^ джерела постачання сировини, матеріалів, устаткування і 

робочих кадрів; 
^ субпідрядники. 

7. Організаційний план і управління персоналом: 
> форма власності; 
> відомості про партнерів, власників підприємства; 
> відомості про керівний склад - організаційна структура. 

8. Оцінка ризиків: 
^ слабкі сторони підприємства - вірогідність появи нових 

технологій; 
^ альтернативні стратегії. 

9. Фінансовий план: 
> звіт про прибуток; 
> звіт про рух грошових коштів; 
^ балансовий план; 
> точка беззбиткової. 

10. Додатки: 
> копії контрактів, ліцензії тощо; 
> копії документів, з яких узяті вихідні дані; 
^ прейскуранти постачальників. 
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Запитання для самоконтролю 

1. Яка тривалість дії архітектурно-планувального завдання? 
2. Для яких об'єктів розробляють ТЕО, а для яких - ескізний 

проект? 
3. Які органи і впродовж якого терміну видають технічні умови на 

підключення об'єкта до інженерних мереж? 
4. Яка тривалість дії технічних умов на підключення об'єкта до 

інженерних мереж? 
5. Назвіть основні розділи бізнес-плану. 
6. Яка тривалість дії АПЗ? 
7. Протягом якого терміну замовнику повинні видати ТУ на 

підключення об'єкта до інженерних мереж? 
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3. Управління розробкою проекту 
3.1. Проектні організації, їх класифікація та особливості 

функціонування 

Проектні організації посідають чільне місце в інвестиційному 
процесі в сучасних умовах, оскільки саме їх діяльність сприяє 
інтенсифікації й раціоналізації виробництва, безпосередньо впливає 
на зростання продуктивності праці, матеріало- та енергоємність, 
раціональне використання основних фондів експлуатуючої організації 
та якість її продукції. Саме проектна організація разом із замовником 
здійснює функції вибору оптимального рішення стосовно капітальних 
вкладень, технології виробництва, конструкцій та, як правило, 
обґрунтування їх еколого-економічної доцільності. У зв'язку з цим 
завдання, які вирішують проектні інститути при проектуванні 
водогосподарсько-меліоративних об'єктів, можна поділити на 
народногосподарські, технологічні (для експлуатаційної організації) 
та територіальні (стосуються природного середовища). 

Організаційні форми проектних фірм досить різноманітні і можуть 
бути зведені до таких основних типів: 

> проектно-будівельні фірми, що здійснюють весь комплекс 
робіт з проектування, комплектації, будівництва та введення 
об'єктів в експлуатацію; 

> проектні інститути, які спеціалізуються за галузевим 
принципом і здійснюють весь комплекс робіт з проектування 
об'єктів, включаючи вирішення всіх видів інженерних та 
архітектурних завдань для певних галузей економіки, а при 
необхідності і задачі з планування районів забудови; 

> проектні інститути, що спеціалізуються за технологічним 
(функціональним) принципом. Такі інститути можуть 
спеціалізуватись на розробці окремих частин проекту -
наприклад, з проектування фундаментів, металевих або 
залізобетонних конструкцій, спеціальних видів обладнання, 
проведення вишукувань; 

> консультативні (консалтингові) фірми, які здійснюють досить 
широкий спектр послуг - економічні обґрунтування, 
розрахунок вартості проектів, надання інформації або 
проведення консультацій зі спеціальних питань. Такі фірми 
можна умовно поділити на 3 групи: 

1) фірми, що спеціалізуються на початковій (передінвестиційній) 
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фазі проекту; 
2) фірми, що здійснюють послуги різнопланового характеру для 

замовників, які потребують допомоги зі складних спеціальних 
питань інжинірингу; 

3) фірми, що розробляють організацію та технологію 
будівельного виробництва. 

Консалтингові фірми, які на Заході досить поширені, у 
водогосподарських організаціях України не набули широкого 
розповсюдження (за виключенням 3 типу - у формі таких інститутів 
як, наприклад, проектно-технологічний інститут Укроргводбуд, що 
розробляє організацію та технологію виконання будівельних робіт для 
водогосподарських об'єктів). 

Нижче ми зупинимось на функціонуванні проектних інститутів, які 
в Україні на сучасному етапі отримали найбільше розповсюдження. 

Висока якість проектів для різних галузей народного господарства 
досягається спеціалізацією проектних організацій. 

Спеціалізація проектних організацій допомагає накопиченню їх 
співробітниками відповідного досвіду та знань у даній області, 
впровадженню передових технологій, підвищенню якості проектів, 
зниженню вартості і скороченню термінів проведення проектно-
вишукувальних робіт. 

Одним із важливих принципів організації проектної справи в 
Україні, що забезпечує високу якість, є принцип комплексності 
проектування, який передбачає комплексну розробку та ув'язку між 
собою всіх частин проекту - технологічної, будівельної, екологічної та 
техніко-економічної. Взаємна ув'язка забезпечується шляхом 
кооперування спеціалізованих проектних організацій під 
керівництвом генеральної проектної організації (генпроектувальник), 
призначеної замовником, яка відповідає перед замовником за 
своєчасність і якість розробки проектної документації. 

Проектно-вишукувальні роботи для капітального будівництва в 
галузі водного господарства ведуться в Україні проектними та 
проектно-вишукувальними організаціями різних форм власності. 

Залежно від форм власності інститути поділяються на: 
- державні проектно-вишукувальні інститути 

("Львівдіпроводгосп"); 
- орендні ("Укрводпроект"); 
- колективні підприємства ("Волиньводпроект"); 
- приватні проектні фірми. 
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Ці інститути виконують науково-дослідні і проектно-вишукувальні 
роботи на замовлення міністерств, державних агентств України, в 
тому числі і для Держводагентства, обласних управлінь водного 
господарства, Дирекцій будівництва меліоративних систем, органів 
місцевого самоврядування, окремих підприємств різних форм 
власності та окремих фізичних осіб. 

Основні напрямки діяльності проектних інститутів системи 
Держводагентства: 

^ забезпечення проектами будівництва і реконструкції 
зрошувальних і осушувальних систем; 

^ проектування протипаводкових споруд на річках, 
протиерозійних споруд; 

^ проектування ставків і водосховищ комплексного та 
меліоративного призначення; 

^ проектування систем водопостачання і групових водоводів; 
^ проектування станцій очистки води; 
^ розробка схем комплексного використання водних ресурсів; 
> розробка паспортів річок. 

Водогосподарські об'єкти проектують також і проектні інститути, 
що здійснюють інженерне забезпечення інших галузей. 

В галузі енергетики до комплексу основних об'єктів будівництва 
якої входять такі крупні гідротехнічні об'єкти, як греблі та 
водосховища, гідроелектростанції, ставки-охолоджувачі, градирні, 
водозабори, насосні станції, канали, водоводи атомних і теплових 
електростанцій, проектні роботи виконують інститути системи 
Міненерго України - "Укргідропроект" ( Харків) і "Енергопроект" 
(Київ, Харків). 

Воднотранспортні об'єкти на річках і водосховищах країни 
проектує інститут "Укргідрорічтранс", який входить до складу 
акціонерного товариства "Укррічфлот", а об'єкти рибного 
господарства - державний інститут "Укррибпроект". 

Проекти водопостачання та водовідведення для великих міст 
розробляють інститути "Укрводоканалпроект" (Київ), 
"Донецькводоканалпроект" (Донецьк), "Укркомунгідропроект" 
(Харків) та ін. 

Державні проектно-вишукувальні організації, що виконують 
проектні роботи для капітального будівництва, діють на основі 
статуту, затвердженого відповідно до "Положення про державну 
проектно-вишукувальну організацію", або на основі статуту 
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публічного акціонерного товариства для проектних інститутів, які є 
ПАТ. У статуті вказується профіль організації і конкретні задачі, які 
вона може вирішувати. 

Діяльність проектної організації здійснюється на основі 
сформованого щорічного об'єму (плану) проектно-вишукувальних 
робіт, плану по праці, кошторису затрат, плану власного капітального 
будівництва, балансу доходів і затрат. Для інститутів з державною 
формою власності характерне поєднання таких рис, як централізоване 
керівництво з одного боку, і господарська самостійність з іншого. 

Проектну організацію очолює директор, який керує всією 
виробничо-господарською і фінансовою діяльністю. Його першим 
заступником є головний інженер, який на рівні з директором несе 
повну відповідальність за виробничо-технічне керівництво 
підприємством. Директор згідно з діючим законодавством видає 
накази по організації. 

Проектні інститути мають у своїй власності основні засоби 
(приміщення, техніка та інші матеріальні активи, очікуваний строк 
експлуатації яких більше одного року) та оборотні активи (грошові 
кошти, малоцінний інвентар, матеріали). 

Основні засоби та оборотні активи складають статутний фонд 
організації. Оборотні активи використовуються для покриття потреби 
в мінімальних запасах матеріалів, малоцінних і швидкозношуваних 
предметах, авансування і покриття заборгованості за виконані роботи, 
а також для покриття інших поточних затрат. 

В кінці року інститути представляють в органи, яким вони 
підпорядковані, та фінансові органи звітність за встановленими 
державою формами з аналізом роботи за звітний рік. 

3.2. Зміст основних проектних документів, що 
розробляються проектними інститутами 

Розробка проектної документації здійснюється на підставі: 
> завдання на проектування, що видається замовником і 

визначає функціональне призначення об'єкта, вимоги 
замовника щодо основних характеристик та конструктивних 
рішень даного об'єкта; 

> інвестиційних намірів інвестора ( замовника ); 
> технічних умов ( ТУ ) на приєднання майбутнього об'єкта до 

інженерних мереж і комунікацій; 
> рішення органу місцевого самоврядування про затвердження 
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матеріалів попереднього погодження, що дає право на 
проведення вишукувальних робіт на об'єкті; 

> архітектурно-планувального завдання (АПЗ ), що видається 
органами містобудування і архітектури району, міста, області, 
яке містить основні архітектурно-містобудівні та технічні 
вимоги до об'єкта, що випливають з умов дотримання 
державної містобудівної політики; 

> схем розвитку і розміщення галузей промисловості, 
виробничих сил в економічних районах, схем районного 
планування; 

> передпроектних матеріалів по об'єкту проектування (ТЕО, 
ескізний проект, ТЕР); 

> норм і правил проектування (ДБН, ВБН, РБН, ТУ, типові 
проекти). 

Що ж стосується якості проектування, то тут найбільшу роль 
відіграє досвід проектування, накопичений у даній проектній 
організації, який базується на: 

> досвіді розробки проектів, аналогічних до даного проекту, 
матеріалах раніше виконаних вишукувань і досліджень щодо 
об'єктів-аналогів; 

> використанні каталогів і альбомів типових і повторно 
застосовуваних проектів вузлів, деталей, конструкцій і споруд; 

> досвіді використання найбільш передових і науково -
обгрунтованих методик розрахунків складних процесів і 
конструктивних елементів в процесі проектування. 

Для розробки проекту високої якості проектувальнику мають бути 
відомі: 

> шляхи вирішення поставленого завдання (тобто, відома 
технологія проектування та технологія, за якою буде 
здійснюватись будівництво об'єкта); 

> технологія та обладнання, що буде застосовуватись на об'єкті 
для випуску запланованої проектом продукції (тобто, 
технологічні процеси, устаткування, механізми та пристрої, за 
допомогою яких у процесі експлуатації побудованого об'єкта 
буде досягатися ефективність його функціонування); 

> нормативна база проектування. 
Відповідно до існуючих нормативів розробка проектної 

документації здійснюється в 1, 2 або 3 стадії. 
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Залежно від призначення об'єкти, на які розробляється проектна 
документація, поділяють на такі основні групи: 

^ об'єкти цивільного призначення; 
^ об'єкти виробничого призначення. 

Об'єкти цивільного призначення - це об'єкти житлового та 
комунального господарства, заклади охорони здоров'я, фізкультури, 
соціального забезпечення, освіти, культури, мистецтва, а також 
науково-дослідні та інші організації, пов'язані з розвитком науки. 

Об'єкти виробничого призначення - це об'єкти, матеріального 
виробництва. 

Залежно від складності об'єкти будівництва поділяються на п'ять 
категорій. Категорії складності об'єктів встановлюються залежно від 
їх архітектурних та технічних характеристик, впливу об'єкту на 
навколишнє середовище. Стадійність проектування встановлюється 
залежно від категорії складності об'єкта. 

Для технічно нескладних об'єктів 1 та 2 категорій складності 
проектування здійснюється: 

^ в одну стадію - робочий проект (РП); 
> в дві стадії: 
- для об'єктів цивільного призначення на першій стадії 

розробляється ескізний проект (ЕП), а на другій стадії - робоча 
документація (РД); 

- для об'єктів виробничого призначення на першій стадії 
розробляється техніко-економічний розрахунок (ТЕР), а на другій 
стадії - робоча документація. 

До об'єктів 1 категорії складності відповідно до існуючих 
нормативів відносять архітектурно й технічно нескладні об'єкти. 

До об'єктів 2 категорії складності належать архітектурно 
нескладні, але технічно складні або технічно нескладні, але 
архітектурно складні об'єкти. 

Для об 'єктів 3 категорії проектування здійснюється в 2 стадії: 
^ 1 стадія - проект; 
> 2 стадія - робоча документація. 

Об'єкти 3 категорії - це технічно та архітектурно складні об'єкти . 
Проекти будівництва цивільних об'єктів 4 та 5 категорій 

складності розробляються в 3 стадії: 
^ 1 стадія - ескізні проекти; 
^ 2 стадія - проект; 
> 3 стадія - робоча документація. 
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Проекти будівництва цивільних об'єктів 4 та 5 категорій 
складності розробляються також в 3 стадії: 

^ 1 стадія - техніко-економічне обґрунтування; 
^ 2 стадія - проект; 
> 3 стадія - робоча документація. 

До об'єктів 4 категорії складності належать архітектурно складні 
та технічно особливо складні або архітектурно особливо складні та 
технічно складні. 

До об'єктів 5 категорії складності належать архітектурно та 
технічно особливо складні. 

Рішення про стадійність проектування приймають замовник та 
проектувальник на основі існуючих нормативів. 

Враховуючи зміст фаз життєвого циклу інвестиційного проекту, 
проектна документація може бути умовно поділена на такі дві основні 
групи: 

> позастадійні документи; 
> передпроектні документи (ці документи розробляються на 
передінвестиційній фазі проекту); 
> проектні документи (розробляються на фазі розробки 
проекту). 

Позастадійні проектні документи - це схеми комплексного 
використання та охорони водних ресурсів (СКВОВР). 

До передпроектних документів відносяться: 
> техніко-економічне обґрунтування інвестицій; 
> техніко-економічний розрахунок; 
> ескізний проект. 

Основні проектні документи - проект, робочий проект, робоча 
документація. 

Зупинимось детальніше на змісті основних документів, що 
розробляються проектними організаціями Держводагентства. 

Схема комплексного використання та охорони водних ресурсів 
(СКВОВР) - це позастадійний проектний документ, що визначає 
масштаби, черговість (послідовність) реалізації та економічні 
показники водогосподарських об'єктів, пов'язаних з комплексним 
використанням та охороною водних ресурсів. 

Призначення схем комплексного використання та охорони водних 
ресурсів - науково обгрунтована регламентація перспективного 
міжгалузевого і територіального розподілу водних ресурсів, а також 
розробка складу, обсягу та черговості (послідовності) заходів, що 
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забезпечують регулювання, комплексне використання та охорону цих 
ресурсів. До завдань схеми також належить визначення переліку 
проблем, які ще недостатньо вивчені й потребують проведення 
наукових досліджень та додаткових проектно-вишукувальних робіт. 

Розробка СКВОВР базується на програмних і директивних 
документах уряду щодо вирішення економічних, соціальних і 
екологічних завдань на тривалу перспективу, наукових прогнозах, 
концепції розвитку і розміщення продуктивних сил України на 
розрахунковий період, яка готується Радою з вивчення продуктивних 
сил НАН України разом з іншими організаціями. 

Комплексні схеми розробляються не менше, ніж на 15 років (по 
п'ятиріччях, з більш докладним обґрунтуванням першого п'ятиріччя) 
для басейнів річок відповідно до прийнятого водогосподарського 
районування: СКВОВР України - у розрізі басейнів основних річок, 
автономної республіки Крим і адміністративних областей; басейнові 
схеми - у розрізі областей, адміністративних районів (у разі потреби); 
територіальні та регіональні - в розрізі басейнів річок і 
адміністративних областей; обласні - в розрізі басейнів річок і 
адміністративних районів. 

Склад і зміст схем комплексного використання та охорони водних 
ресурсів (основні розділи та їх зміст): 

1. Вступ 
2. Фізико-географічна і кліматична характеристика території. 
3. Водні ресурси. Розглядаються поверхневі та підземні водні 

ресурси у розрізі прийнятого водогосподарського районування. 
4. Використання водних ресурсів галузями народного господарства. 

Водозабезпечення галузей народного господарства на 
розрахункові рівні. Наводяться дані стосовно водоспоживання і 
водовідведення галузей народного господарства на розрахункові 
рівні в розрізі прийнятих водогосподарських ділянок. Подається 
оцінка їх водозабезпеченості. 

5. Водогосподарський баланс. Розрахунки водогосподарського 
балансу виконуються двома етапами. На першому етапі 
(попередній баланс) розрахунки виконуються на всі розрахункові 
рівні розвитку економіки в умовах існуючих водних ресурсів, 
доступних для використання. На другому етапі розрахунки 
виконуються з урахуванням наміченого в перспективі 
збільшення об'ємів водних ресурсів, доступних для 
використання. 
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6. Заходи, спрямовані на збільшення водних ресурсів, доступних для 
використання. На підставі аналізу результатів попереднього 
водогосподарського балансу, що відповідає розрахунковим 
рівням розвитку народного господарства при існуючих водних 
ресурсах, доступних для використання, намічаються заходи щодо 
покриття виявлених дефіцитів. 

7. Заходи щодо запобігання шкідливому впливу вод. 
8. Охорона водних ресурсів. 
9. Зведені дані про комплексне використання й охорону водних 

ресурсів на розрахунковий період. Наводиться стисла 
характеристика використання водних ресурсів і передбачуваний 
розвиток водогосподарського комплексу. 

Передпроектні документи. В розд. 2 було детально викладено 
зміст, призначення та порядок розробки і затвердження основних 
передпроектних документів. 

Орієнтовний розподіл вартості розробки передпроектної та 
проектної документації наведений в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 
Орієнтовна вартість проектних робіт, що здійснюються за окремими 

стадіями проектування 

Стадії проектування 

Питома вага кошторисної вартості проектних 
робіт, що здійснюються по окремих стадіях 

проектування, % від загальної вартості 
проектних робіт залежно від кількості стадій 

проектування 

при 3 при 2 стадіях проектування 
стадіях 
проекту 

вання 

ТЕО інвестицій, 
ЕП та РД 

проект 
та РД 

1. ТЕО інвестицій, ЕП 
2. Проект 
3. Робоча 
документація(Р ТТ) 

20-25 
30-35 
50-40 

25 
0 

75 

0 
40 
60 

Всього 100 100 100 

1. ТЕР, ЕП 
2. Робочий проект 

при 2 стадіях 
проектування 

в 1 стадію 
проектування 

1. ТЕР, ЕП 
2. Робочий проект 

20-25 
80-75 100 

Всього 100 100 
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Зупинимось детальніше на змісті та призначенні проектних 
документів. 

Проект. Проект на будівництво об'єктів як промислового, так і 
цивільного призначення складається з пояснювальної записки та 
креслень. 

У проекті будівництва водогосподарських об'єктів, як правило, 
висвітлюються такі основні питання: 

1. Загальні відомості про об'єкт будівництва (вступ, ТЕП). 
2. Природні умови. 
3. Організація сільськогосподарського виробництва. 
4. Воднобалансові розрахунки. 
5. Меліоративне будівництво. 
6. Насосоні станції ( при необхідності проектування). 
7. Електрообладнання, автоматизація, зв'язок. 
8. Зовнішнє електропостачання. 
9. Заходи з охорони природи та навколишнього середовища. 
10. Технічна експлуатація. 
11. Організація будівництва, або проект організації будівництва 

(ПОБ) 
12. Кошторисні розрахунки. 
13. Економічна ефективність запроектованих заходів. 

Проект розробляється без зайвої деталізації, а розділи 
викладаються в чіткій і лаконічній формі, обґрунтовуючи прийняті 
рішення з врахуванням варіантів проробок, а проведені показники і 
розрахунки оформляються в основному в табличній формі. 

Проект узгоджується з генпідрядником-будівельником, 
територіальними і місцевими органами державного нагляду, 
територіальною проектною організацією відповідної галузі в частині її 
компетенції, землекористувачами, а також проходить державну 
експертизу і затверджується замовником. 
Робоча документація. Робоча документація, як правило, 
розробляється після експертизи проекту органами 
Укрінвестекспертизи та затвердження його замовником і призначена 
для будівництва. 

При розробці робочої документації здійснюється необхідна 
доробка і конкретизація принципових архітектурно-будівельних, 
технологічних і конструктивних рішень, прийнятих у затвердженому 
проекті до такого ступеня деталізації, який є необхідним для 
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виконання будівельно-монтажних робіт. 
До складу робочої документації входять: робочі креслення; 

кошториси; відомості обсягів будівельно-монтажних робіт і потреби в 
матеріалах; збірники специфікацій устаткування виробів та 
матеріалів, проектно-кошторисної документації на будівництво 
будинків і споруд, що входять у пусковий комплекс. 

До складу робочих креслень входять: титульний лист із переліком 
креслень, уточнений генплан; відомості прив'язки типових споруд і 
будинків; креслення індивідуальних споруд; монтажні креслення 
конструкцій; креслення мереж і пристроїв енергопостачання, зв'язку й 
автоматизації; креслення нестандартного устаткування; замовлені 
специфікації устаткування, приладів арматури, труб, кабельних і 
інших виробів. 

Робочі креслення поділяються на загальні та деталювальні і 
розробляються за відповідними розділами, зокрема, плани і профілі -
за основними технологічними комплексами; креслення споруд і 
пристроїв; будівельно-монтажні креслення залізобетонних і бетонних 
конструкцій; загальні ескізні креслення нетипових технологічних 
металоконструкцій і нестандартного устаткування тощо. У робочих 
кресленнях, відповідно до існуючих нормативів, проектувальник 
повинен застосовувати оптимальні масштаби зображень; не допускати 
зайвої деталізації; застосовувати по можливості схематичні 
зображення; не повторювати креслень, що приводяться в альбомах 
типових проектів і конструкцій. 

Робочий проект. Робочі проекти складають для технічно 
нескладних об'єктів, що часто повторюються. У робочому проекті 
висвітлюються ті ж питання, що і при двохстадійному проектуванні 
на стадіях "проект" та "робоча документація", але в дещо спрощеному 
та скороченому об'ємі. Тобто, він є суміщеною стадією проектування. 

Робочий проект призначений для погодження та затвердження, як 
проект, і одночасно для будівництва об'єктів, як робоча 
документація. 

У ньому приводяться тільки ті креслення і дані, яких немає в 
типових і повторно застосовуваних проектах. 

Кошторисна документація. Основними видами кошторисної 
документації, що розробляються в складі проектної документації, є: 
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> зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 

(розрахунок вартості будівництва); 

> об'єктні та локальні кошториси; 

> об'єктні та локальні кошторисні розрахунки; 

> кошторисні розрахунки на окремі види витрат; 
> кошториси на проектні та вишукувальні роботи. 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 
підприємств, будівель, споруд або їх черг - це кошторисний 
документ, що визначає повну кошторисну вартість будівництва всіх 
об'єктів, передбачених проектом, він є основним і незмінним 
документом за весь період будівництва, на основі якого здійснюється 
планування капітальних вкладень, фінансування будівництва, 
розрахунки за виконані роботи. Він не підлягає уточненню на стадії 
робочих креслень. 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 
складається з урахуванням таких документів: 

^ з локальних та об'єктних кошторисних розрахунків на окремі 
види будівельних і спеціальних робіт; 

> поточних цін на матеріали, вироби; ресурсних елементних 
кошторисних норм, ресурсних кошторисних норм 
експлуатації будівельних машин і механізмів; 

> поточних цін на перевезення вантажів для будівництва; 
> кошторисів на проектно-вишукувальні, науково-дослідні й 

експериментальні роботи. 
Проектні інститути здійснюють розрахунок кошторисної вартості 

будівництва відповідно до ДБН 1.1.1. - 2000 "Правила визначення 
вартості будівництва". Сутність та методика проведення розрахунків 
основних видів інвесторської кошторисної документації (зведення 
витрат; зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва; 
об'єктних та локальних кошторисних розрахунків; кошторисних 
розрахунків на окремі види витрат; кошторисів на проектні та 
вишукувальні роботи) буде розглянута більш детально в розділі 8. 

Кошторисна документація повинна бути ретельно перевірена, тому 
що прорахунки при визначенні кошторисної вартості можуть 
викликати завищену вартість будівництва, збитки для окремих 
учасників проекту, проблеми з фінансуванням тощо. 

Складається кошторисна документація відповідно з затвердженими 
формами. 

Пояснювальна записка до зведеного кошторисного розрахунку 
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вартості будівництва повинна містити інформацію про прийняті 
способи визначення кошторисної вартості, територіальний район, 
тарифний пояс, розміри накладних витрат, про особливі умови 
здійснення будівництва й інші дані, що є підставою для визначення 
кошторисної вартості будівництва. 

3.3. Головні і територіальні проектні організації системи 
Держводагентства. Організаційна структура інституту 

"Укрводпроект" 

Для підвищення технічного рівня проектування об'єктів 
будівництва надання технічної допомоги проектним організаціям 
певної галузі призначаються головні та територіальні проектні 
інститути в галузі. 

Рішенням Кабінету Міністрів України відповідно з "Типових 
положень про головний проектний інститут", у системі окремих 
відомств призначається головний проектний інститут. В системі 
Держводагентства України головним призначений інститут 
"Укрводпроект". 

На нього покладається: 
У проведення єдиної технічної політики у проектуванні, 
спрямованої на прискорення науково-технічного прогресу в 
меліорації та водному господарстві, підвищення ефективності 
капіталовкладень, покращення якості і скорочення строків 
будівництва; 
У вивчення, узагальнення і розповсюдження передового 
досвіду проектування, будівництва та експлуатації об'єктів 
водогосподарського профілю, систематичний аналіз рівня 
розвитку галузі; 
У участь в розробці науково-технічних прогнозів, схем 
розвитку галузі, схем комплексного використання водних 
ресурсів в басейнах річок; 
У розробка ТЕО щодо проектування великих 
водогосподарських об'єктів загальнодержавного та 
регіонального значення; 
У розробка основних технічних напрямків у проектуванні 
будівель, споруд та інших об'єктів, виходячи з перспективи 
розвитку науки та техніки; 
У виконання проектних, а при необхідності і науково-
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дослідних та експериментальних робіт зі створення й 
впровадження нової техніки та технологій, обладнання і 
конструкцій; 
У розробка загальнодержавних та галузевих будівельних 
норм та правил, норм проектування, технічних умов, вказівок та 
рекомендацій з проектування, нормативів питомих 
капіталовкладень, норм строків проектування і будівництва, 
прейскурантів та цінників на будівництво, укрупнених 
кошторисних норм; 
У еталонів проектів, типових проектів та інших 
нормативних документів; 
У розробка типових проектів споруд; 
У проведення вишукувальних робіт в особливо складних 
природних умовах; 
У надання технічної допомоги проектним організаціям 
незалежно від форми власності й відомчої належності. 

Головний проектний інститут має право: 
У використовувати звітні, планові, інформаційні, проектні та 

інші матеріали міністерств, будівельних проектних і 
експлуатаційних організацій для вирішення задач, які 
покладені на головний інститут; 

У залучати на основі договорів інші організації для виконання 
робіт; 

У розглядати в порядку експертизи проекти, виконані іншими 
організаціями. 

З метою покращення координації між проектними організаціями, 
що працюють в різних областях України, наказом по 
Держводагентству призначено 5 територіальних державних 
проектних організацій в галузі: 

У "Львівдіпроводгосп " - для областей Західного регіону; 
У "Дніпродіпроводгосп"-для областей Центрального регіону; 
У "Харківдіпроводгосп" - для областей Північно-Східного 
регіону; 
У "Запоріждіпроводгосп" - для областей Південно-Східного 
регіону; 
У "Укрпівдендіпроводгосп" - для областей Південного регіону. 
Основні завдання, що ставляться перед територіальними 

проектними організаціями: 
У проведення єдиної технічної політики в регіоні; 
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У розгляд складної проектно-кошторисної документації на 
регіональному рівні; 
У проведення вибіркової експертизи ТЕО, ескізних проектів, 
проектів, робочих проектів, які розробляються проектними 
організаціями регіону; 
У розробка науково-технічних програм щодо розвитку 
господарства регіону; 
У надання допомоги проектним організаціям регіону в 
забезпеченні літературою, типовими проектами; 
У проведення консультативно-методичної допомоги з питань 
проектування та вишукувань; 
У проведення експертизи проектів за дорученням органів 
Укрінвестекспертизи. 

Крім головного проектного інституту-ВАТ „Укрводпроект" та 
територіальних державних проектних інститутів діють такі 
спеціалізовані приватизовані проектні інститути водогосподарського 
напрямку: 
1) ВАТ „Вінницяводпроект"; 
2) ЗАТ Інститут „Волиньводпроект"; 
3) КП „Житомирводпроект"; 
4) ВАТ „Луганськводпроект"; 
5) ВАТ „Миколаївводпроект"; 
6) ВАТ „Тернопільводпроект"; 
7) ВАТ „Харківводпроект"; 
8) АТЗТ „Херсонводпроект"; 
9) ВАТ „Черкасиводпроект"; 
10) ВАТ „Чернігівводпроект". 

Структура і склад інституту формується керівництвом і 
затверджується, як правило, щорічно, виходячи з об'ємів робіт на 
наступний рік. Структурні підрозділи інституту діють згідно з 
положеннями, затвердженими директором. 

У загальному випадку, структура головної в галузі проектно-
вишукувальної організації може бути представлена у вигляді блок-
схеми і складається з п'яти основних блоків: адміністративно-
управлінського блоку, блоку проектних робіт, блоку вишукувальних 
робіт, блоку науково-дослідних робіт, обслуговуючого 
(допоміжного) блоку. 

Кожен блок, залежно від об'ємів робіт в організації, видів та 
характеру об'єктів, що проектуються, кількості працюючих 
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спеціалістів, розвинутості господарської інфраструктури, наявності 
об'єктів житлового господарства та інших факторів, може 
формуватися по-різному. 

Структуру великого інституту з розвинутою інфраструктурою, 
широким діапазоном об'єктів проектування для галузі водного 
господарства можна розглянути на прикладі інституту 
"Укрводпроект", основні структурні блоки якого наведені на рис.3.1. 

Проект 1 

Проект 2 

Проект п 

Рис. 3.1. Організаційна структура головного проектного інституту 
"Укрводпроект" 

Адміністративно-управлінський блок. Проектну організацію 
очолює директор, який керує всією виробничо-господарською і 
фінансовою діяльністю. Його першим заступником є головний 
інженер, який на рівні з директором несе повну відповідальність за 
виробничо-технічне керівництво підприємством. Директор може мати 
кілька заступників, які відповідають за певні напрямки роботи, 
наприклад: заступник з економічних питань, заступник з вишукувань, 
заступник з наукової роботи. 

Директор і головний бухгалтер у державних інститутах 
призначаються і звільняються наказами по міністерству 
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(Держагентству). На підприємствах інших форм власності директор 
призначається рішенням вищого органу підприємства. Інші посадові 
особи - головний інженер, головний бухгалтер та його заступники, 
заступники директора, заступники головного інженера призначаються 
наказами директора. 

Директор, відповідно з діючим законодавством, видає накази по 
організації. Для розгляду важливих та складних проектів, складних 
технічних і економічних питань у головному проектному інституті 
створюється дорадчий орган - технічна рада, яка складається з 
найбільш кваліфікованих спеціалістів інституту. До складу ради 
можуть входити висококваліфіковані спеціалісти, відомі в галузі, які 
не працюють у даній організації. 

До адміністративно-управлінського блоку входять також 
бухгалтерія та планово-виробничий відділ, відділ кадрів. 

Блок проектних робіт. Цей блок підпорядкований головному 
інженеру. До нього входять: відділ зрошення, відділ осушення, відділ 
економіки, відділ проектування організації будівництва і кошторисів, 
відділ насосних станцій, електротехнічний відділ, відділ 
водопостачання, відділ гідротехнічних споруд і водосховищ, відділ 
промислового і цивільного будівництва, конструкторський відділ, 
відділ автоматизації меліоративних систем, відділ охорони природи, 
відділ САПР, відділ закордонних робіт, відділ водогосподарських 
робіт у Київській області (ці два відділи не є типовими в 
організаційній структурі даного інституту). 

Цей блок є основним в інституті, оскільки саме він займається 
розробкою проектів. 

Блок вишукувальних робіт складається з відділу топографічних 
вишукувань, відділу геологічних вишукувань, відділу ґрунтових 
вишукувань, відділу геофізичних робіт, відділу гідрохімічних робіт, 
відділу механізації вишукувальних робіт та комплексних 
вишукувальних експедицій в різних регіонах. 

Цей блок відповідальний за проведення комплексних 
(топографічних, геологічних, гідрологічних, екологічних, ґрунтових) 
вишукувань, без яких неможливо проводити розробку проекту. 

Блок науково-дослідних робіт існує тільки в головному 
проектному інституті. Цей блок складається з кількох науково-
дослідних лабораторій і відповідає за розробку певних наукових 
питань, які на даному етапі знаходяться в сфері інтересів інституту, а 
також визначає науково-технічну політику інституту. 
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Обслуговуючий (допоміжний) блок складається з таких відділів: 
відділу розмноження технічної документації, відділу науково-
технічної інформації, бібліотеки, канцелярії, відділу капітального 
будівництва, ремонтно-механічних майстерень, гаража, відділу 
постачання. Цей блок відповідає за матеріально-технічне 
забезпечення виконання проектних та вишукувальних робіт при 
розробці проектів та вирішення соціальних питань співробітників 
інституту. 

Структура та склад інституту формується керівництвом і 
затверджується, як правило, щорічно залежно від об'ємів робіт на 
наступний рік. 

3.4. Планування робіт проектними організаціями 

Плани робіт проектних організацій складаються щорічно на 
основі: 

> портфеля замовлень під проектування наступного року; 
> договорів на поточне проектування; 
> планів бюджетних робіт і планів з науки і нової техніки. 

Організації-замовники, зацікавлені у виконанні проектно-
вишукувальних робіт, до початку року направляють у проектні 
інститути заявки на проектування, вказуючи найменування, тип 
об'єкта (система, споруда, конструкторська, документація, нормативи і 
т.п.), його місцезнаходження орієнтовані характеристики, ліміт 
фінансування на майбутній рік. 

Проектна організація проводить попереднє обстеження, уточнює 
вартість і терміни проектно-вишукувальних робіт, готує договірну 
документацію і погоджує її з замовником. 

Після одержання погоджених замовлень з термінами і 
кошторисною вартістю проектно-вишукувальних робіт проектна 
організація формує свій "портфель замовлень" - план (обсяг) робіт на 
майбутній рік, що є основою всіх планів по інституту. На його основі 
складається тематичний план, визначається завантаження всіх 
підрозділів інституту. 

Виконуються прогнозні розрахунки собівартості виконуваних 
проектних і дослідницьких робіт, в яких враховуються: 

> необхідний фонд оплати праці, виходячи із затверджених 
державних нормативів з мінімальної заробітної плати, 
прожиткового мінімуму, співвідношення в рівні оплати праці 
різних категорій співробітників тощо; 
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> витрати на утримання виробничих будівель, споруд, 
технологічної техніки (ПЕОМ, офісна техніка, автомашини, 
бурові верстати, геофізичне устаткування й ін.); 

> витрати на придбання матеріалів (паперу, бурових труб, фільтрів, 
цементу, пального, мастил) і запасних частин для машин і 
механізмів; 

> витрати на придбання малоцінного устаткування й обладнання; 
> обов'язкові платежі і відрахування в бюджет; податки і 

нарахування; 
> витрати на утримання житлових будинків і об'єктів культпобуту 

(бази відпочинку, пансіонати, дитячі сади й ін.), що знаходяться 
на балансі інститутів; інші поточні витрати. 

Виходячи з набраного обсягу робіт (плану) і прогнозних 
розрахунків собівартості проектно-вишукувальної продукції, 
складаються: 

У кошторис витрат; 
У фінансовий план. 

У випадку, якщо інститут веде власне капітальне будівництво, 
додатково складається план власного капітального будівництва. 

3.5. Основні етапи розробки проектів у проектних 
організаціях 

Взаємовідношення проектних організацій із замовниками 
будуються на договірних засадах і визначаються "Правилами про 
договори на виконання проектних і вишукувальних робіт". Правила 
висвітлюють загальні положення про порядок складання та зміст 
договорів, визначають права й обов'язки замовників і проектних 
організацій, встановлюють умови здійснення платежів і розрахунків, 
а також визначають відповідальність сторін за дотримання умов. 

В якості замовників щодо розробки проектно-кошторисної 
документації можуть виступати: міністерства; державні комітети; 
управління капітального будівництва облдержадміністрацій, 
міськвиконкомів; головні проектні організації (генеральний 
проектувальник), що замовляють частину робіт у спеціалізованій 
проектній або вишукувальній організації; спеціалізована проектна 
організація, що замовляє частину робіт в іншої спеціалізованої 
проектної організації; будь-які організації усіх форм власності, яким 
необхідна проектна документація для будівництва. 
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Для оформлення договору замовник проекту направляє заявку на 
проектні роботи в проектну організацію. 

Після розгляду заявки й оцінки можливості її реалізації, робота 
включається в попередній план робіт проектною організацією для 
даного замовника в планованому році, і після виконання 
передпроектних робіт укладається договір за встановленою формою. 

У договорі вказуються терміни і вартість виконання проектно-
вишукувальних робіт. До договору додаються: 

> кошторис на проектно-вишукувальні роботи; 
> довідка замовника про забезпечення фінансуванням цих робіт; 
> графік термінів представлення замовником необхідних для 

проектування вихідних даних і термінів закінчення 
передбачених договором робіт. 

На проектно-вишукувальні роботи, що виконуються впродовж 
декількох років, договір складається на весь термін проектування і 
щорічно підлягає уточненню відповідно до рівня інфляції і 
можливостей фінансування замовником. Уточнення оформляється 
додатковими угодами. 

До підписання договору проектна організація повинна на підставі 
гарантійного листа замовника взяти участь у підготовці завдання на 
проектування. Ця робота спеціальній оплаті не підлягає і виконується 
за рахунок загальної вартості робіт з укладеного договору. 

В ході розробки проекту в проектній організації можна виділити 
наступні етапи: 

а) підготовчий (передпроектний період) включає такі основні 
роботи: 

У одержання заявки на виконання проектних робіт від замовника; 
У одержання вихідних даних на проектування; 
У включення робіт по проекту в план робіт проектної фірми; 
У формування авторського колективу на чолі з головним 

інженером проекту; 
У підготовка і затвердження разом із замовником завдання на 

проектування; 
У оформлення опитувальних листів для одержання замовником 

технічних умов; 
У розгляд і уточнення вихідних даних для проектування; 
У підготовка заявок по зовнішньому і внутрішньому субпідряду; 
У визначення комплексу прикладних науково-дослідних робіт; 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У оформлення технічних завдань на топографічні, ґрунтові, 
геологічні і гідрогеологічні вишукування; 

У оформлення договорів із зовнішніми субпідрядниками; 
У складання, узгодження і затвердження комплексного графіка 

виконання проектних робіт; 
У складання, узгодження і затвердження кошторису на проектно-

вишукувальні роботи на об'єкті; 
У оформлення і передача замовнику генерального договору і 

графіка на розробку проекту; 
У підтвердження банку про відкриття фінансування (по об'єктах, 

що фінансуються за рахунок держбюджету) на основі 
затверджених титульних списків об'єктів проектування для 
певної галузі (наприклад, Держводагентства України). 

б) розробка проекту (робочого проекту) включає такі основні 
роботи: 

У видача нарядів-замовлень підрозділам інституту; 
У проведення вишукувань; 
У власне проектування об'єкта; 
У розробка кошторисної документації; 
У внутрішня експертиза (технічним чи іншим органом всередині 

інституту); 
У розгляд документації на науково-технічній раді інституту; 
У оформлення документації (друк, тиражування, фотороботи, 

виготовлення демонстраційних матеріалів і т.п.); 
У погодження проекту в інженерних службах, що видали 

технічні умови, управлінні містобудування і архітектури, 
генпідрядній будівельній організації; 

в) затвердження проекту (робочого проекту) включає такі 
основні роботи: 

У передача замовнику закінченого проекту з оформленням 
накладної; 

У передача замовником проекту на експертизу; 
У одержання і розгляд зауважень і побажань інстанцій, що 

проводять експертизу; 
У коригування проекту (при обґрунтованості зауважень і 

побажань) чи підготовка матеріалів, що доводять 
необґрунтованість зауважень (у термін до 30 днів); 
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У передача замовнику відкоригованої проектної документації; 
У затвердження проекту. 

Технологічна послідовність розробки проекту в проектній 
організації ( фірмі) наведена на рис.3.2. 

Отримання ТЕО, ТУ, АПЗ від замовника 

Розробка попереднього 
проектного рішення 

Одержання дозволу на виконання 
вишукувальних робіт 

Підготовка і видача завдань відділам 
інституту і субпідрядникам 

І 
Розробка основних 
положень проекту 

І 
Виконання розрахунків, графічні 

роботи, кошториси 

І 
Розробка всіх частин 

проекту 

Оформлен ня і випуск 

Узгодження частин 
проекту з експлуа¬

таційними службами та 
будівельною 
органзацією 

Погодження всього проекту 

Передача замовнику 

Експертиза 

Рис. 3.2. Технологічна послідовність розробки проекту в проектному 
інституті 
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3.6. Завдання на проектування, тривалість 
розробки проекту 

Завдання на проектування будівельних об'єктів складається, як 
правило, на підставі техніко-економічного обґрунтування або 
ескізного проекту, а для простих об'єктів - на підставі техніко-
економічного розрахунку. 

Завдання на проектування в загальному випадку видається за 
встановленою формою, і повинно містити такі дані: 

У найменування споруди; 
У призначення споруди, підприємства; 
У основні вимоги, пред'явлені до об'єкта містобудівною 

ситуацією, сільським господарством, гідроенергетикою, 
водним транспортом, рибним господарством й іншими 
галузями народного господарства; 

У стадійність проектування; 
У дані для проектування об'єктів житлового, культурно-

побутового і виробничого призначення; 
У терміни будівництва й освоєння; 
У найменування генеральної проектної і будівельної організації. 
При проходженні лінійних споруд (трубопроводів, каналів) чи 

розміщенні споруд у межах населених пунктів, крім завдання, 
замовник проекту повинен видати для проектної організації 
архітектурно-планувальне завдання, будівельний паспорт ділянки, 
технічні умови на підключення до інженерних мереж і споруд, 
відомості про існуючу забудову, що видає управління містобудування 
і архітектури міськвиконкому і т.д. 

Замовник зобов'язаний видати для проектної організації матеріали 
з раніше проведених вишукувань і розроблених проектів про технічні 
характеристики експлуатованих об'єктів, інженерні комунікації; звіти 
по виконаних науково-дослідних роботах та інші наявні в його 
розпорядженні інформаційні матеріали. 

У тих випадках, коли проектований об'єкт знаходиться на території 
певних відомств (Держлісагентства, Міністерства оборони), завдання 
на проектування узгоджується з цими відомствами. 

Місця й умови водозаборів і скидів води, що відводяться з 
майбутнього об'єкта на річках і водоймах, попередньо узгоджуються з 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



органами санітарного і рибного нагляду й охорони природи, на 
судноплавних ріках - з органами річкового флоту. 

У складанні завдань на проектування беруть участь усі проектні 
організації, яким доручена розробка проекту. 

Тривалість проектування встановлюється згідно з нормами 
тривалості виконання комплексу проектно-вишукувальних робіт на 
будівництво і розширення об'єктів. 

Дані норми призначені для планування й організації проектних і 
вишукувальних робіт і є обов'язковими для міністерств і відомств, 
проектних і вишукувальних організацій при визначенні тривалості 
виконання проектних та вишукувальних робіт. 

Тривалість розробки проектної документації уточнюється з 
урахуванням виконання польових робіт у сприятливі сезони року. При 
неможливості проведення вишукувань без технологічних перерв, 
пов'язаних із зимовим періодом, чи паводками або іншими 
несприятливими умовами, за узгодженням із замовником тривалість 
вишукувань може бути збільшена на час цих перерв. Вишукувальна 
організація зобов'язана видавати для проектної організації проміжні 
матеріали вишукувань, якщо це обумовлено договором підряду і 
технологією проведення проектних робіт. 

Тривалість передпроектних і проектно-вишукувальних робіт на 
будівництво об'єктів складних гідрогеологічних умовах ( ґрунти, що 
набухають; карстові і зсувні явища; сейсмічність 7 і більше балів) 
встановлюється з застосуванням до норм наступних коефіцієнтів: 

1,2- для ТЕО, ТЕР і проекту; 
1,1- для робочого проекту і робочої документації 
При наявності двох і більше ускладнюючих факторів коефіцієнти 

застосовуються по кожному з факторів. 
У випадку, якщо об'єкт має потужність, відмінну від зазначеної в 

нормах, тривалість проектування може встановлюватися проектною 
організацією за узгодженням із замовником за нормами для об'єктів 
близьких за своїм призначенням і параметрами (об'єктах-аналогах). 

Норма тривалості проектування, отримана розрахунком, 
округлюється до 0,5 місяця. 

3.7. Узгодження та експертиза проектів 

Узгодження і експертиза проектів та кошторисів на нове 
будівництво, реконструкцію, розширення і технічне переозброєння 
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діючих підприємств, будинків і споруд є важливим елементом 
контролю за якістю проектування. 

Головне завдання органів, що проводять погодження і експертизу -
проведення експертизи на високому технічному рівні для того, щоб 
побудовані об'єкти на час введення їх в експлуатацію були технічно 
передовими, забезпечували випуск продукції високої якості, 
відповідно до науково обґрунтованих нормативів з продуктивності 
праці, витрат сировини, матеріалів і паливно-енергетичних ресурсів, а 
також нормативів щодо впливу на навколишнє середовище. 

Робочі креслення, розроблені відповідно до проекту, узгодженню 
не підлягають. 

Органи державного санітарного, екологічного, пожежного й 
енергетичного нагляду здійснюють нагляд за розробкою проектів на 
всіх стадіях проектування. Інженерно-експлуатаційні служби 
контролюють відповідність проекту виданим раніше технічним 
умовам (ТУ). 

До затвердження проекту кошторис на будівництво повинен 
попередньо узгоджуватися з генеральною підрядною організацією і 
приймається нею до початку будівництва. Погодження здійснює 
замовник проекту за участю проектної організації. 

Проектна документація (ТЕО, ТЕР, ЕП, РП ) до її затвердження 
підлягає обов'язковій державній експертизі згідно чинного 
законодавства. Робочі креслення експертизі не підлягають. 

Проведення комплексної державної експертизи забезпечується 
відповідальними виконавцями - службами Укрінвестекспертизи, які 
згідно із чинним законодавством: 

У укладають договори на проведення комплексної державної 
експертизи з інвесторами (замовниками); 

У залучають на договірних засадах виконавців складових 
частин комплексної державної експертизи; 

У визначають обсяги та разом з виконавцем окремої складової 
частини комплексної експертизи - вартість робіт; 

У видають комплексні експертні висновки. 
Комплексна державна експертиза інвестиційних програм і проектів 

будівництва включає: 
У державну інвестиційну експертизу; 
У державну санітарно-гігієнічну експертизу; 
У державну екологічну експертизу проектів будівництва об'єктів, 

що становлять підвищену екологічну небезпеку, перелік яких 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



встановлюється Кабінетом Міністрів України; 
У державну експертизу проектно-кошторисної документації у 

частині пожежної безпеки; 
У державну експертизу проектів будівництва об'єктів 

виробничого призначення у частині охорони праці; 
У державну експертизу енерготехнологічної частини проектно-

кошторисної документації. 
Експертизу проводять служби Укрінвестекспертизи. Для 

проведення експертизи вони залучають: органи державного нагляду за 
охороною праці; управління екологічної безпеки; землевпорядні 
органи; спеціалізовані служби органів місцевого самоврядування 
(пожежний нагляд, СЕС); громадські об'єднання. 

Для експертизи органи Укрінвестекспертизи можуть 
залучати представників перерахованих органів навіть з інших 
областей. 

При експертизі проектів перевіряються: 
У відповідність прийнятих у проекті рішень затвердженому 

завданню на проектування; 
У обґрунтування господарської необхідності, технічної 

можливості, економічної доцільності й екологічної надійності 
будівництва, обсяг, склад і якість матеріалів вишукувань; 

У організація технічної експлуатації; 
У рішення щодо автоматизації технологічних процесів, 

енергопостачання, водопостачання, каналізації, телефонізації , 
дорожньої мережі; 

У застосування діючих типових проектів; 
У відповідність прийнятих у проекті термінів будівництва 

затвердженим нормам тривалості, черговості і забезпечення 
будівництва; 

У кошторисна вартість; 
У прогресивність техніко-економічних показників; 
У економічна ефективність капіталовкладень. 

Некомплектні проекти, а також проекти, що не мають необхідних 
погоджень, до розгляду не приймаються. 

У висновку експертизи дається оцінка правильності вихідних 
даних, основних проектних рішень і показників. Вказується, які зміни 
необхідно внести у проект до його затвердження, або причину 
відхилення проекту. 

Загальний термін проведення комплексної державної експертизи 
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інвестиційних програм і проектів будівництва не повинен 
перевищувати 45 календарних днів. У випадках, передбачених 
законодавством, термін може бути продовжений до 120 календарних 
днів. 

Висновок комплексної державної експертизи складається на 
підставі висновків виконавців її складових частин, затверджується 
керівником служби Укрінвестекспертизи і дійсний протягом терміну дії 
вихідних даних на проектування. 

За необхідності доробки проект повертається до проектної 
організації, що виконує доробки у встановлений термін (до 30 діб) і 
знову передає його на експертизу. 

Подання проектної документації на експертизу є обов'язком 
замовника і виконується за його рахунок. 

3.8. Приймання та затвердження замовником проектно-
кошторисної документації 

Закінченою та прийнятою замовником науково-технічною 
продукцією, до якої належать і проектна документація, вважається: 

У прийняті підприємством-замовником закінчені розробкою ТЕО, 
ТЕР; 

У проекти, робочі проекти на будівництво об'єктів, пускових 
комплексів згідно з укладеними договорами; 

У робоча документація з кошторисами в цілому на об'єкт або 
пусковий комплекс при нормативній тривалості будівництва до 
2 років, а при більшій тривалості будівництва - на річний об'єм 
будівельно-монтажних робіт; 

У роботи, що виконуються за рахунок держбюджету та інших 
джерел фінансування - відповідно до договору; 

У прийняті генеральною проектною організацією-замовником 
закінчені частини проекту або інші роботи, що виконуються 
субпідрядною організацією в терміни і в об'ємах, визначених 
договором. 

Розгляд і приймання замовником проектно-кошторисної 
документації та іншої науково-технічної продукції повинен 
здійснюватись впродовж 45 днів. Якщо в цей термін зауваження від 
замовника на адресу проектної організації не надійшли, продукція 
вважається прийнятою. 

При виявленні органами експертизи або замовником 
невідповідності прийнятих технічних рішень завданню на 
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проектування, помилок, недоробок, невідповідності діючим 
нормативним документам, які виникли з вини проектних чи 
вишукувальних організацій, останні повинні впродовж 30 днів внести 
відповідні зміни в проектну документацію без додаткової оплати, а 
якщо це зробити неможливо - то затрати на переробку бракованої 
частини проекту виключаються з об'єму виконаної науково-технічної 
продукції і не підлягають оплаті замовником. 

Закінчена проектно-кошторисна документація передається 
проектною організацією замовнику за накладною, в якій приводиться 
перелік та кількість документів, номери комплектів креслень, томів, 
альбомів і т. д., а по проміжних етапах - за актами приймання-здачі. 

Датою фактичного закінчення розробки проектно-кошторисної 
документації вважається дата підписання накладної замовником, або 
дата штемпеля відділення зв'язку. Якщо в здану документацію по 
зауваженням замовника вносяться зміни або доповнення (при умові 
отримання зауважень впродовж 30 діб від дня відправлення проектної 
документації), то фактичною датою закінчення робіт вважається день 
надання замовнику відкоректованої документації. 

Згідно титульного листа проектно-кошторисної документації 
замовник визначає її повноту, а відповідність її об'єму договору - за 
переліком об'єктів, що вказані в кошторисі на проектні та 
вишукувальні роботи або за переліком об'єктів зведеного 
кошторисного розрахунку. 

Прийняту по накладній документацію замовник реєструє в 
спеціальному журналі і під розписку передає матеріально-
відповідальній особі. 

Всі розрахунки, відомості підрахунку об'ємів робіт для складання 
кошторисно-фінансових розрахунків та кошторисів, вихідна і 
проміжна документація по польових вишукувальних роботах 
замовнику не передається, а зберігається в зброшурованому вигляді в 
архіві проектної організації Ці матеріали надаються замовнику та 
органам, що проводять експертизу на їх вимогу. 

У випадку припинення робіт на вимогу замовника, складається 
"Акт про припинення робіт", який підписують представники 
замовника та генеральної проектної організації, а незакінчені 
проектні та вишукувальні матеріали передаються в архів проектної 
організації і, при необхідності, підлягають передачі замовнику на його 
вимогу. 
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Проектна документація набуває чинності після затвердження її 
замовником. 

Проекти будівництва, що фінансуються із залученням коштів 
Державного бюджету України, республіканського бюджету 
Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів 
підприємств, установ та організацій державної власності 
затверджуються: 

1. Кабінетом Міністрів України за поданням центральних органів 
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, 
а також інших органів державної влади - щодо об'єктів загальною 
кошторисною вартістю 30 млн. гривень і більше та щодо об'єктів, що 
споруджуються із залученням іноземних кредитів під гарантію Кабінету 
Міністрів України, незалежно від їх вартості. 

Кабінет Міністрів України може делегувати зазначеним органам 
державної влади право затверджувати проекти будівництва щодо 
об'єктів загальною кошторисною вартістю 30млн. гривень і більше за 
поданням Мінекономіки, погодженим з Мінфіном та іншими 
центральними органами виконавчої влади. 

2. Центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та 
Севастопольською міськими держадміністраціями та іншими органами 
державної влади - щодо об'єктів загальною кошторисною вартістю від 
10 до 30 млн. гривень; 

3. Підприємствами, установами та організаціями державної форми 
власності - щодо об'єктів загальною кошторисною вартістю до 10 млн. 
гривень. 

Проекти будівництва, що фінансуються за рахунок інших джерел, 
затверджуються у порядку, визначеному інвесторами. 

Затвердження фіксується в офіційному документі у формі наказу 
(розпорядження або рішення). У цьому документі про затвердження 
приводяться основні дані та техніко-економічні показники 
майбутнього об'єкта. 

3.9. Особливості функціонування проектних інститутів 
системи Держводагентства в умовах ринкової економіки 

Основна мета діяльності водогосподарських проектних організацій 
на сучасному етапі - підвищення економічної стійкості, 
збалансований розвиток водогосподарського комплексу, поліпшення 
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водозабезпечення населення та промислових об'єктів, зменшення 
збитків внаслідок шкідливої дії вод, збереження водних екосистем 
тощо. 

За даними Держводагентства України середня облікова чисельність 
працюючих у проектних організаціях різних форм власності становить 
близько 1500 чол., з них приблизно 51% працюють у державних 
інститутах, решта - у приватизованих. 

Незважаючи на складний стан галузі водного господарства в 
Україні та обмежене фінансування проектних робіт, рівень 
професійності (кваліфікації) проектних організацій дає змогу сьогодні 
виконувати весь комплекс проектно-вишукувальних робіт на 
найвищому рівні. 

Аналіз діяльності проектних організацій України за останні роки 
свідчить, що обсяги виконання проектно-вишукувальних робіт зросли 
на 106%. При цьому частка робіт, виконаних державними 
організаціями, складає близько 42%, причому спостерігається 
тенденція до зростання частки виконаних проектно-вишукувальних 
робіт приватними організаціями. 

Аналіз джерел фінансування проектних робіт свідчить про те, що 
за рахунок державного бюджету фінансується 12% державних 
інститутів та 10% приватизованих організацій; за рахунок місцевих 
бюджетів - 29% державних та 17% приватизованих установ; за 
рахунок прямих договорів із замовниками - 59% державних та 73% 
приватизованих проектних інститути (рис.3.3). Останнім часом 
державне фінансування проектних робіт зменшується. 

59% 

12% 

29% 

• Державний 
бюджет 

О Місцевий бюджет 

• Прямі договори 

10% 

73% 

17% 

Рис. 3.3. Питома вага різних джерел фінансування проектно-
вишукувальних робіт в проектних організаціях України різних форм 

власності 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При регіональних інститутах діють регіональні науково-
технічні ради, до складу яких входять головні інженери та провідні 
спеціалісти водогосподарських організацій регіону. 

Крім великих спеціалізованих організацій, проектну продукцію на 
нескладні об'єкти виготовляють проектні групи облводгоспів, 
управлінь експлуатації та науково-дослідних інститутів. 

Координуючим органом проектно-вишукувальних інститутів в 
системі Держводагентства України є відділ проектних робіт та 
нормативно-технічного забезпечення, який організує виконання 
проектно-вишукувальних робіт; забезпечує ефективне використання 
бюджетних коштів, спрямованих на проектування та будівництво 
водогосподарських об'єктів; організовує укладання замовниками 
договорів на проектування об'єктів водогосподарсько-меліоративного 
комплексу; організовує впровадження конкурсної системи (тендерів); 
забезпечує вдосконалення проектної справи в галузі на основі 
впровадження комп'ютерного проектування, нових досягнень науки і 
техніки з урахуванням нових форм господарювання і власності; 
організовує розгляд і проходження експертизи проектів; надає 
проектним організаціям організаційну та методичну допомогу; 
здійснює контроль за якістю розробки проектно-кошторисної 
документації; готує до затвердження завдання та розробку техніко-
економічного обґрунтування (ТЕО) інвестицій, проектів, робочих 
проектів тощо. 

Крім того, функціонує Рада керівників проектних організацій, яка 
здійснює координацію і взаємодію діяльності проектних організацій, а 
також проведення єдиної технічної політики в проектуванні в умовах 
реформування економічних відносин. До складу Ради входять перші 
керівники проектних організацій, Заступник голови Держводагенства, 
начальники тих управлінь, діяльність яких пов'язана з роботою 
проектних організацій. 

Загальна схема структури управління проектними організаціями в 
системі Держводагенства України представлена на рис. 3.4. 

Функції головного покладені на ВАТ "Укрводпроект", м. Київ. 
Сфера діяльності "Укрводпроекту" поширюється на проектування 
об'єктів водного господарства, водопостачання, конструкторські 
роботи; вишукування та дослідження; експертизу проектів тощо. 

Проте аналіз діяльності "Укрводпроекту" показав, що за останнє 
десятиріччя в Україні не було розроблено жодного проекту 
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будівництва чи серйозної реконструкції меліоративної системи, а 
також взагалі скоротилась діяльність щодо проектування інших 
водогосподарських об'єктів. 

І 

ДЕРЖВОДАГЕНТСТВО 
(заступник голови) 

Рада керівників 
проектних 

1 
І 

1 

Відділ проектних 
робіт 

І 
Проектні організації 

І 

І 
Науково-технічна 

рада 
Держводагентства 

Облводгоспи 

Науково-технічні ради інститутів 

Філії Відділи комплексного 
проектування 

• • 
Проектні групи 

Рис. 3.4. Структура управління проектними організаціями в галузі водного 
господарства в Україні 

Через обмеженість державного фінансування галузі проектні 
організації змушені розширювати сферу своєї діяльності та 
виконувати інші види робіт, зокрема: 

У захист від паводків; 
У створення проектів полігонів твердих побутових відходів; 
У реконструкція гребель; 
У здатності головних споруд; розробка технічних та 

комерційних пропозицій до проектів комплексу робіт з 
ремонту земснарядів для забезпечення відновлювальної 
пропускної 

У проекти рибозахисних споруд на водозаборах насосних 
станцій; 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



^ розробка заходів щодо поліпшення екологічного стану 
водосховищ шляхом здійснення біотехнічних заходів; 

> реконструкція дамб; 
^ проекти створення водоохоронних зон; 
^ благоустрій та облаштування зон організованого відпочинку; 
^ проекти ставків ділянок підсобного господарства; 
> павільйони бюветного водопостачання з артезіанської 

свердловини; 
^ проекти водопостачання сіл; 
^ проекти водозабірних свердловин для технічного 

водопостачання; 
> розробка проектів газопостачання; 
^ проектування енерговітроустановок; 
^ проектування об'єктів міського комунального господарства; 
> виготовлення технічної документації щодо передачі земельних 

ділянок в натурі з виготовленням державних актів на право 
приватної власності на землю тощо. 

Аналіз діяльності "Укрводпроекту" за останні роки показує, що 
державні організації досі є найбільшими замовниками проектної 
продукції. Варто зазначити, що щороку зростає частка робіт, 
здійснених за договорами з іноземними замовниками (рис.3.5). 

5% 

28% 

67% 

• за договорами з держваними 

організаціями 

• за договорами з приватними 

організаціями 

И за договорами з іноземними 

замовниками 

Рис. 3.5. Питома вага фінансування проектно-вишукувальних робіт 
"Укрводпроекту " різними замовниками 

На сучасному етапі виділяють певні проблеми в діяльності 
проектних організацій, зокрема: 

^ відсутність водогосподарських розрахунків; 
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^ відсутність еколого-економічного обґрунтування доцільності 
виконання робіт; 

^ розробка проектів без затвердженого завдання на проектування; 
^ відсутність комплексної державної експертизи проектів; 
^ завищення норм водоспоживання; 
^ відсутність варіантності прийнятих проектних рішень; 
^ не передбачається дольова участь в будівництві об'єктів 

зацікавлених організацій; 
^ застосування матеріалоємних конструкцій тощо. 
Відсутність за останні роки в діяльності "Укрводпроекту" проектів 

будівництва та реконструкції меліоративних об'єктів зумовлені не 
тільки скороченням державного фінансування даного виду діяльності, 
але й відсутністю сучасної дієвої та ефективної методології та 
методики еколого-економічного обґрунтування інвестицій в дану 
галузь в умовах ринкових перетворень. Це є однією з головних причин 
того, що приватні інвестори не зацікавлені у вкладанні капіталу в 
меліоративні об'єкти. 

В останні роки здійснюються спроби переходу на сучасні методи 
інвестиційного аналізу. Зокрема, в 2002 році "Укрводпроектом" був 
розроблений проект „Схема комплексного протипаводкого захисту в 
басейні р. Тиса", економічна доцільність якого обґрунтована з 
використанням закордонних методів економічної оцінки інвестицій. 
При цьому були використані методи дисконтування витрат та 
результатів від проекту на період 50 років. В якості критерію 
ефективності капітальних вкладень був обраний показник внутрішньої 
норми рентабельності. 

Що стосується екологічної частини проектів, то, насамперед, на 
передпроектній стадії розробляються схеми комплексного 
використання й охорони водних і земельних ресурсів: регіональні, 
галузеві, басейнові . 

Для складання проекту проводять необхідні екологічні 
вишукування та дослідження в межах проектованої системи і на 
прилеглій території. За їх результатами оцінюють стан природних 
біогеоценозів з метою одержання вихідних даних для складання 
прогнозу змін і оцінки впливу об'єкта на навколишнє природне 
середовище. 

Проектно-кошторисна документація на будівництво розробляється 
згідно з діючими нормами, правилами, інструкціями і державними 
стандартами, в тому числі екологічними. 
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Запитання для самоконтролю 

1. Які проектні інститути мають право розробляти 
загальнодержавні та галузеві норми проектування? 

2. На основі яких документів складають завдання на проектування 
об'єкта? 

3. Які з проектних документів не підлягають державній експертизі? 
4. Яка служба здійснює експертизу проектів? 
5. З якими службами та організаціями погоджується проектна 

документація? 
6. Впродовж якого терміну з моменту отримання проектно-

кошторисної документації замовник може вимагати від 
проектувальника провести доробку та виправлення цієї 
документації? 

7. З якого моменту проектна документація набуває чинності? 
8. Які з документів належать до передпроектних? 
9. У чому відмінність змісту проекту і робочого проекту? 
10. Хто затверджує проект, що фінансується з залученням коштів 

державного бюджету, якщо його вартість перевищує 30 млн. 
гривень? 

11. Впродовж якого максимального терміну повинна бути проведена 
державна експертиза проекту? 
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4. Управління реалізацією проекту 
4.1. Порядок надання дозволу на виконання будівельних 

робіт 

Виконання робіт з нового будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту об'єктів будівництва можна проводити тільки 
після отримання дозволу на будівництво та дозволу на виконання 
будівельних робіт. 

Дозвіл на виконання будівельних робіт є юридичним документом, 
що засвідчує право забудовника та генпідрядника на виконання 
будівельних робіт, їх фінансування, підключення об'єкта будівництва 
до інженерних мереж, видачу ордерів на земляні роботи. 

Дозволи забудовникам (замовникам) на виконання робіт з 
будівництва видаються інспекціями Державного архітектурно-
будівельного контролю України (Держархбудконтролю). 

Для реєстрації об'єкта та одержання дозволу на виконання 
будівельних робіт замовник повинен надати до органу 
Держархбудконтролю такі документи: 

> заяву забудовника (замовника); 
> документ, що засвідчує право забудовника (замовника) на 

власність чи користування земельною ділянкою, на якій буде 
розміщено об'єкт; 

> рішення відповідної Ради народних депутатів або державного 
виконавчого органу про погодження будівництва; 

> затверджену у встановленому порядку проектну документацію 
та висновок органу у справах містобудування і архітектури про 
узгодження проектної документації на будівництво об'єкту ; 

> наказ генпідрядної будівельної організації про призначення 
виконавця робіт з його підписом та загальний журнал робіт, 
оформлений згідно нормативних вимог; 

> наказ забудовника (замовника) про призначення працівника 
технічного нагляду або наказ госпрозрахункового підрозділу 
Держархбудконтролю у випадку передачі йому забудовником за 
укладеним договором функцій технічного нагляду з підпискою 
працівника технічного нагляду; 

> наказ проектної організації про проведення авторського нагляду 
з призначенням відповідального за авторський нагляд із 
зобов'язанням представника авторського нагляду та журналом 
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авторського нагляду в двох примірниках, оформленого згідно 
нормативів; 

> копії ліцензії підрядника на виконання спеціальних робіт у 
будівництві; 

> копії будівельного генерального плану у двох примірниках, 
погодженого з місцевим органом у справах містобудування і 
архітектури; 

> висновки відповідних органів охорони навколишнього 
середовища та органу охорони пам'яток історії, культури та 
історичного середовища, якщо в цьому є необхідність. 

Порядок розгляду та надання дозволу на виконання будівельних 
робіт наступний: 

1. Перерахована документація в копіях чи оригіналах формується в 
реєстраційну справу об'єкта. 

2. Орган Держбудархконтролю зобов'язаний у термін, що не 
перевищує 1 місяць розглянути подані замовником документи і 
прийняти рішення про надання дозволу, або відмову в наданні 
дозволу на виконання будівельних робіт. 

3. У разі позитивного рішення орган Держархбудконтролю видає 
замовнику дозвіл на виконання будівельних робіт за 
стандартною формою. 

4. Дозвіл реєструється у спеціальній книзі, що зберігається в 
органах Держбудархконтролю. Документація по об'єкту 
зберігається протягом всього періоду будівництва та наступних 
5 років після введення об'єкта в експлуатацію. 

4.2. Проектно-технологічна документація з 
організації будівництва та виконання робіт 

Документація з організації будівництва та виконання робіт 
включає: 

1. Проекти організації будівництва (або розділ "Організація 
робіт" у складі затверджених проектів або робочих проектів). 

2. Проекти виконання робіт, що розробляються на основі 
робочої документації. 

Проект організації будівництва (ПОБ) використовується 
замовником, підрядними організаціями та іншими учасниками 
інвестиційного процесу при: 

> організації їх діяльності щодо будівництва об'єкта; 
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> вирішенні питань фінансування; 
> вирішенні питань матеріально-технічного забезпечення 

будівництва. 
Склад і зміст проекту організації будівництва (ПОБ) визначаються 

учасниками інвестиційного процесу. 
Проекти виконання робіт (ПВР) для нескладних об'єктів 

розробляють генеральні підрядні будівельні організації, а на окремі 
види загальнобудівельних, монтажних та спеціальних робіт -
організації, що виконують ці роботи. Для складних об'єктів -
спеціалізовані проектні або проектно-технологічні організації. 

Проект виконання робіт на об'єкт рекомендовано передавати на 
будівельний майданчик не пізніше, ніж за 2 місяці до початку 
спорудження об'єкта. 

Проект виконання робіт (ПВР) включає: 
а) календарний графік виконання робіт або комплексний сітковий 

графік, в якому встановлюється послідовність і терміни 
виконання робіт; 

б) будівельний генеральний план, на якому зазначено: 
> межі будівельного майданчика; 
> розміри діючих і тимчасових надземних, підземних та 

повітряних мереж і комунікацій; 
> розміри постійних і тимчасових доріг; 
> розміри постійних, тимчасових та споруджуваних будівель 

і споруд; 
> розташування майданчиків і приміщень для складування 

обладнання та матеріалів; 
> розташування санітарно-побутових приміщень для 

будівельників; 
> характеристики та схеми роботи кранів; 

в) графіки надходження на об'єкт конструкцій, виробів та 
матеріалів; 

г) графіки руху робочих кадрів на об'єкті; 
д) технологічні карти на виконання окремих видів робіт із 

схемами послідовності виконання робіт та схемами 
операційного контролю якості, зазначенням трудовитрат, 
потреби в матеріалах, машинах, механізмах; 

е) рішення щодо техніки безпеки та пожежної безпеки; 
ж) пояснювальну записку. 
Проект виконання робіт погоджується із замовником. 
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4. 3. Організація процесу реалізації проекту 

Організація процесу реалізації проекту складається з комплексів 
робіт, основними з яких є: 

а) підготовка будівельного виробництва; 
б) управління будівельним виробництвом та інформатизація; 
в) організація праці. 
Комплекс перший - підготовка будівельного виробництва -

охоплює такі напрямки: 
> загальну організаційно-технічну підготовку; 
> підготовку об 'єкту до будівництва; 
> підготовку будівельної організації; 
> підготовку до виконання будівельно-монтажних робіт. 

Загальна організаційно-технічна підготовка включає: 
> участь у тендерних торгах за одержання замовлення на 

будівництво; 
> укладання контракту, вибір партнерів для його виконання; 
> укладання контрактів з субпідрядниками; 
> пошук постачальників матеріалів, конструкцій, виробів, 

устаткування, укладання з ними договорів на постачання; 
> забезпечення будівництва проектно-кошторисною 

документацією; 
> вирішення питань авторського нагляду; 
> забезпечення будівництва під'їзними шляхами, електро-, 

тепло- і водопостачанням, системою зв'язку; 
> забезпечення об'єкта приміщеннями для санітарно-побутового 

та іншого обслуговування будівельників; 
> вирішення питань фінансування будівництва; 
> переселення осіб або організацій з території майбутнього 

об'єкта. 
Учасники інвестиційного процесу розподіляють обов'язки зі 

здійснення функцій загальної підготовки будівництва на основі 
контрактів та протоколів про наміри. 

Підготовка до будівництва кожного об'єкта передбачає: 
> вивчення інженерно-технічним персоналом проектно-

кошторисної документації; 
> розробка проекту виконання робіт; 
> виконання позамайданчикових та внутрішньомайданчикових 

підготовчих робіт (позамайданчикові роботи - це будівництво 
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ліній електропередач, мереж водопостачання, зв'язку, очисних 
споруд, каналізаційних колекторів; внутрішньомайданчикові -
будівництво складів, приміщень санітарно-побутового та 
громадського призначення, доріг). 

Підготовка будівельної організації передбачає: 

> забезпечення постійної готовності організації до виконання 
всього комплексу робіт для проекту; 

> ув'язка об'ємів та термінів виконання робіт з завантаженням 
виконавців та забезпечення їх всіма видами ресурсів за 
допомогою календарного планування ( орієнтовно на 1рік); 

> коригування виробничої програми залежно від зміни 
договірних умов, фарс-мажорних обставин. 

Підготовка до виконання будівельно-монтажних робіт включає: 
> здійснення заходів з організації праці шляхом забезпечення 

будівельних бригад технологічними картами та інструкціями; 
> забезпечення бригад засобами малої механізації, 

інструментом, засобами виміру і контролю; 
> обладнання майданчиків; 
> створення запасів будівельних конструкцій, матеріалів, 

готових виробів, що необхідні для виконання робіт; 
> поставку необхідних будівельних машин і устаткування. 

Комплекс другий - управління будівельним виробництвом та 
інформатизація. 

Формування та конкретизацію завдань, що ставляться перед 
виконавцями, розробляють при підготовці будівельного виробництва 
та при розробці проекту виконання робіт. В подальшому необхідно 
вирішувати питання поточного оперативного управління. 

Вирішення цих питань здійснюється при проведенні комплексу 
робіт, пов'язаного з управлінням будівельним виробництвом, до яких 
належать: 

> поточна координація діяльності учасників будівництва для 
виконання ними робіт відповідно до планів та графіків; 

> поточний контроль за виконанням будівельно-монтажних 
робіт та їх ресурсним забезпеченням; 

> постійний облік і регулювання будівельно-монтажних робіт. 
Питання оперативного управління в будівельних або проектно -

будівельних організаціях, як правило, вирішуються через 
диспетчерську службу. 
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Ефективне вирішення комплексу управлінських задач будівельної 
галузі забезпечується за допомогою засобів її інформатизації. Робочий 
інструмент інформатизації - система автоматизованих робочих місць 
(АРМ), що зорієнтовані на інформаційну підтримку прийняття 
рішень на всіх етапах будівельного виробництва, при його підготовці, 
розробці проектно-технічної документації (ПТД), управлінні 
виконанням робіт і забезпеченням їх всіма видами ресурсів. 

Комплекс третій - організація праці. 

Для виконання будівельно-монтажних робіт підрядник залучає у 
необхідній кількості інженерно-технічних спеціалістів відповідної 
кваліфікації та бригади робітників. 

Зміст організації праці - в забезпеченні високої продуктивності, 
своєчасності та якості виконання робіт при безпечних умовах праці. 
Питання організації праці входять складовою частиною у проекти 
організації будівництва і проекти виконання робіт. В ПВР необхідно 
включити технологічні карти, що описують сучасні методи виконання 
робіт. 

Охорона праці є основною складовою організації праці і повинна 
забезпечуватись: 

> обов'язковою попередньою експертизою проектної документації 
на її відповідність нормативним актам про охорону праці; 

> організацією технологічних процесів у відповідності з вимогами 
санітарних норм; 

> обов'язковою видачею працівникам необхідних засобів 
індивідуального захисту ( спец. одягу, взуття, касок); 

> виконанням заходів щодо колективного захисту робітників 
(огорожі, освітлення, вентиляція); 

> санітарно-побутовим та медичним обслуговуванням приміщень. 

4.4. Взаємовідносини між замовником, генпідрядником та 
субпідрядниками 

Основним документом, що регулює взаємовідношення між 
замовником і підрядчиком, є договір підряду. 

За договором підряду: 
> підрядник приймає на себе зобов'язання на свій ризик 

виконати своїми або залученими силами роботи з будівництва 
споруди, підприємства (об'єкта будівництва) відповідно до 
умов договору; 
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> замовник приймає на себе зобов'язання надати підряднику 
будівельний майданчик або забезпечити фронт робіт, 
прийняти роботи та оплатити їх. 

Договір підряду на будівництво "під ключ", що укладається між 
замовником та підрядником, передбачає виконання підрядником 
всього циклу "проектування-будівництво-здача об'єкта в 
експлуатацію". За домовленістю сторін замовник може прийняти на 
себе виконання частини робіт, поставок та інших зобов'язань, але 
відповідальність за здачу об'єкта "під ключ" залишається за 
підрядником. 

Багатосторонній договір підряду укладається всіма учасниками 
інвестиційного процесу (замовниками, підрядниками, що виконують 
роботи по проектуванню і загальнобудівельні та спеціальні будівельні 
роботи та поставниками) на рівноправній основі, з урахуванням 
погоджених кожною зі сторін умов. 

Генпідрядник (підрядник) може залучати за погодженням із 
замовником (якщо не передбачено договором) для виконання 
спеціальних будівельних або монтажних робіт спеціалізовані 
будівельні організації, укладаючи з ними договір субпідряду. 

У такому випадку відповідальність перед замовником за виконання 
робіт у встановлені строки з відповідною якістю несе підрядник і він 
буде виступати перед замовником як генеральний підрядник, а перед 
субпідрядниками - як замовник. 

При цьому генпідрядник зобов'язаний: 
> передати субпідряднику затверджену у встановленому 

порядку проектно-кошторисну документацію на роботи, які 
потрібно виконати; 

> забезпечити будівельну готовність об'єкта, конструкцій та 
окремих видів робіт для виконання субпідрядником 
подальших робіт; 

> своєчасно здійснювати комплексну передачу субпідряднику 
устаткування, матеріалів, виробів, постачання яких покладене 
на генпідрядника (замовника), відповідно до графіка їх 
передачі; 

> забезпечити своєчасне відкриття і безперервність 
фінансування робіт; 

> координувати роботу субпідрядників; 
> прийняти закінчені види робіт і здійснити оплату виконаних 

монтажних і спеціальних робіт; 
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> здійснювати контроль за відповідністю виконаних 
субпідрядниками робіт робочим кресленням. При виявленні 
відхилень генпідрядник видає розпорядження субпідряднику 
про усунення відхилень, а в необхідних випадках - про 
припинення робіт та інформує про це замовника. 

Субпідрядник відповідно до договору субпідряду зобов'язаний: 
> виконувати за контрактом субпідряду окремі види або 

комплекси робіт відповідно до робочих креслень у встановлені 
календарним планом строки; 

> проводити індивідуальне випробування змонтованого 
устаткування; 

> брати участь у комплексному випробуванні устаткування, здачі 
робочій комісії закінчених об'єктів будівництва, підготовлених 
до випуску продукції чи надання послуг та забезпечити спільне 
з генпідрядником та замовником введення їх у дію у встановлені 
строки; 

> брати участь у здачі закінчених об'єктів будівництва державній 
комісії. 

Розрахунки за виконані роботи між замовником та підрядником та 
між підрядником та субпідрядниками проводяться на основі акту 
розшифровки виконаних робіт за формою ф.№2 "Б" і довідки про 
виконані роботи (ф.№3). 

4.5. Технічний нагляд замовника як складова управління 
реалізацією проекту 

Під час будівництва водогосподарських об'єктів та споруд 
відповідно до чинного законодавства повинен здійснюватись 
технічний нагляд замовника, що передбачає повсякденний контроль за 
відповідністю обсягів, вартості і якості виконаних будівельних та 
монтажних робіт проектно-кошторисній документації; будівельним 
нормам та правилам, технічним умовам стосовно виконання і 
приймання будівельно-монтажних робіт, а також для здійснення 
заходів з введення в експлуатацію повністю закінчених будівництвом 
об'єктів у встановлений термін, не втручаючись при цьому в 
оперативну діяльність підрядника. 

Якщо будівництво чи реконструкція об'єкта фінансується повністю 
або частково за державні кошти, то функція технічного нагляду 
замовника покладається на управління капітального будівництва 
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облдержадміністрацій, управління (відділи) капітального будівництва 
міськвиконкомів, або управління (відділи) капітального будівництва 
підприємств, що будуються чи реконструюються. 

Якщо будівництво чи реконструкція об'єкта фінансується за власні 
кошти замовника, то функція технічного нагляду замовника 
покладається на управління (відділи) капітального будівництва 
підприємств, що будуються чи реконструюються (для великих 
об'єктів), або, швидше за все, на фізичну особу - окремого працівника 
технагляду. Працівник, призначений для ведення технічного нагляду, 
є відповідальним представником забудовника (замовника) на 
будівництві. 

Технічний нагляд забудовника може здійснюватися фахівцями, що 
мають закінчену фахову освіту, право провадження робіт і 
виробничий стаж не менше 3 років. Працівники технічного нагляду 
призначаються спеціальним наказом забудовника і реєструються в 
органах Державного архітектурно-будівельного контролю. 

Основні обов'язки працівників технічного нагляду: 
> одержувати від відповідних організацій вихідні дані, необхідні 

для складання договору з підрядною організацією, і 
забезпечувати своєчасне оформлення фінансування будівництва 
в банку; 

> забезпечувати завчасно оформлення юридичної і технічної 
документації на знесення будівель, перенесення підземних і 
надземних комунікацій; 

> оформляти для об'єкта, що будується, дозволи на підключення 
до інженерних комунікацій; 

> вести повсякденний технічний нагляд за якісним виконанням 
будівельних, монтажних і спеціальних робіт; 

> не допускати на будівництві застосування будівельних 
матеріалів, деталей і виробів, що не відповідають державним 
стандартам України; 

> брати участь в огляданні прихованих і спеціальних робіт і до 
підписання актів на них не допускати виконання наступних видів 
робіт; 

> контролювати своєчасне і правильне ведення загального і 
спеціального журналів робіт; 

> брати участь у роботі робочої комісії (скликання робочої комісії 
входить до обов'язків забудовника) з приймання від підрядної 
організації закінчених будинків і споруд; 
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> складати, при виявленні незакінчених робіт, переліки виявлених 

недоробок і дефектів із встановленням термінів їх усунення і з 

наступним проведенням повторного приймання об'єкта; 

> брати участь у прийманні Державною комісією об'єкта в 

експлуатацію, знайомити членів комісії з технічною 

документацією та актом приймання об'єкта робочою комісією 

забудовника. 

Робота технічного нагляду на підконтрольному об'єкті закінчується 

тільки після повного вирішення всіх питань з введення об'єкта в 

експлуатацію. 

Виходячи із завдань, які перед ними ставить існуюче 

законодавство, працівники технічного нагляду мають право: 

> вимагати від будівельної організації виконання робіт у повній 

відповідності з затвердженою технічною документацією, точного 

дотримання будівельних норм, правил і технічних умов на 

виконання і приймання робіт, а також дотримання правил техніки 

безпеки; 

> забороняти будівельній організації застосовувати будівельні 

матеріали, деталі та вироби, що не відповідають існуючим 

стандартам та технічним умовам; 

> вносити в загальний журнал споруджуваного об'єкта 

обов'язкові для будівельної організації зауваження і вказівки щодо 

якості будівництва; 

> не приймати до оплати роботи, виконані з порушенням 

затвердженого проекту, технічних умов виконання будівельних 

робіт, чи із застосуванням недоброякісних матеріалів, виробів і 

вимагати негайного усунення виявлених дефектів за рахунок 

будівельної організації; 

> ставити перед органами Державного архітектурно -

будівельного контролю і керівництвом будівельної організації 

питання про відсторонення від займаної посади осіб, що керують 

виконанням будівельно-монтажних робіт, якщо вони не мають 

відповідної кваліфікації, або систематично не виконують вимог 

технічного нагляду. 
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4.6. Особливості організаційних структур організацій, 
що здійснюють реалізацію інвестиційних проектів у 

водному господарстві 

Реалізацію проектів у водному господарстві, як правило, 
здійснюють будівельні та проектно-будівельні фірми. Більшість 
будівельних фірм мають функціональну організаційну структуру. У 
підпорядкуванні Держводагентства на сьогоднішній день працює 
тільки таке державне підприємство, як "Об'єднана дирекція 
будівництва водогосподарських об'єктів Закарпатської області", а 
раніше функціонували управління будівництва каналів, управління 
будівництва зрошувальних систем, трести, пересувні механізовані 
колони (ПМК) та будівельно-монтажні управління (БМУ). 

На сьогоднішній день в Україні, в зв'язку із суттєвим скороченням 
водогосподарського будівництва, відсутні будівельні трести 
водогосподарського профілю, а залишились тільки БМУ та ПМК. 
Основним виробничим підрозділом практично кожного БМУ чи ПМК 
є будівельні дільниці (рис. 4.1), що виконують роботи з будівництва та 
монтування основного обладнання на об'єктах. 

Директор 

Заступник директора з 
економічних питань і 

Планово-
економічний відділ 

Відділ маркетингу _ 

Бухгалтерія 

Відділ праці і 
зарплати 

Інженер з 
підготовки 

кадрів 

Головний інженер Інженер по ТБ 

Головний Виробничо-технічний 
механік відділ 

Головний Виробничо-технічний 
механік відділ Диспетчерська служба Диспетчерська служба 

Будівельна дільниця 1 І Будівельна 
дільниця 2 

Будівельна дільниця 3 І 

Майстр и 
Майстри 

Майстри 

Робітники Робітники І 
Робітники 

маркетингу 

Рис. 4.1. Організаційна структура БМУ, ПМК 
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Виробничий відділ та відділ головного механіка (головний 
механік) вирішують питання технічного та інженерного забезпечення 
виробництва, а відділи, підпорядковані заступнику директора з 
економічних питань та маркетингу - питання фінансування, 
постачання, обліку, пошуку інвесторів. В деяких БМУ та ПМК посада 
заступника директора з економічних питань та маркетингу може бути 
відсутня, і відділи економічного блоку в такому випадку 
підпорядковуються безпосередньо директору. 

Запитання для самоконтролю 

1. Впродовж якого терміну зберігається комплекс дозвільної та 
проектної документації по об'єкту будівництва після введення 
його в експлуатацію? 

2. Впродовж якого терміну замовнику повинні видати дозвіл на 
виконання будівельних робіт за встановленою формою? 

3. Хто розробляє проект організації будівництва об'єкта? 
4. Хто розробляє проект виконання робіт з будівництва об'єкта? 
5. В чому сутність договору підряду на будівництво "під ключ"? 
6. На кого покладається функція технічного нагляду замовника, 

якщо будівництво об'єкта фінансується за державні кошти? 
7. Хто видає замовнику дозвіл на виконання будівельних робіт? 
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5. Управління завершенням проекту 

5.1. Основні етапи закриття проекту 

Фаза завершення включає цілий комплекс взаємопов'язаних робіт, 
які можна умовно розбити на такі етапи: 

> підготовка об'єкту до експлуатації та укомплектування його 
експлуатаційними кадрами; 

> прийняття робочими комісіями устаткування та основних 
елементів об'єкта; 

> ліквідацію недоробок та початок виробництва продукції чи 
надання послуг; 

> прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів 
державними приймальними комісіями (для об'єктів, що 
фінансуються з державного бюджету), або державними 
технічними комісіями (для об'єктів, що не є державною 
власністю); 

> гарантійне обслуговування; 
> демобілізація. 

Підготовка об'єкта до експлуатації включає: 
> проведення пусконалагоджувальних робіт; 
> підготовку та укомплектування об'єкта експлуатаційними 

кадрами; 
> забезпечення об'єкта енергоресурсами, сировиною. 

До пусконалагоджувальних робіт належить комплекс заходів та 
робіт, які виконуються при підготовці та проведенні індивідуальних 
випробувань комплексного обладнання. При цьому обладнанням 
вважається вся технічна система об'єкта, тобто комплекс всіх видів 
обладнання, трубопроводів, інших інженерних мереж, споруд і 
пристроїв, що забезпечують випуск першої партії продукції чи 
забезпечення послуг, передбачених проектом. 

Об'єм та умови виконання пусконалагоджувальних робіт 
визначається галузевими правилами приймання в експлуатацію 
закінчених будівництвом об'єктів. 

Експлуатацію водогосподарських міжгосподарських об'єктів 
здійснюють підрозділи експлуатаційної служби Держводагентства, а 
об'єкти внутрішньогосподарської служби - спеціалізовані структури 
підприємств-сільгоспвиробників. 
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Об'єкти державної власності приймаються в експлуатацію в два 
етапи: 

> перший етап - прийняття робочими комісіями устаткування та 
основних складових об'єкта; 

> другий етап - прийняття закінченого будівництвом об'єкта 
державною приймальною комісією. 

Об'єкти, що не належать до державної власності, приймаються 
державними технічними комісіями. 

5.2. Прийняття в експлуатацію об'єктів водогосподарських 
державної власності 

Значна частина водогосподарських об'єктів фінансуються повністю 
або частково з державного бюджету. Закінчені будівництвом та 
підготовлені до експлуатації об'єкти державної власності підлягають 
прийняттю державними приймальними комісіями. 

Для пред'явлення об'єктів державним приймальним комісіям 
створюються робочі комісії, що призначаються замовником 
(забудовником), які повинні перевірити: відповідність об'єктів і 
змонтованого устаткування проектам; відповідність виконання 
будівельно-монтажних робіт обов'язковим вимогам будівельних норм; 
результати комплексного випробування устаткування; підготовленість 
об'єктів до експлуатації, виконання заходів щодо забезпечення 
безпечних умов праці і виробничої санітарії, захисту навколишнього 
середовища, пожежної і радіаційної безпеки. Результатом 
комплексного випробування устаткування об'єктів промислового 
призначення повинен бути початок випуску продукції (надання 
послуг), передбаченої проектом. 

Прийняття робочими комісіями зазначених об'єктів і устаткування 
оформляється відповідними актами, які передаються на розгляд 
державній приймальній комісії. 

Закінчені будівництвом будівлі, споруди, вбудовані та вбудовано-
прибудовані або прибудовані приміщення виробничого, допоміжного 
призначення, які входять до складу об'єкта, при необхідності, 
введення їх в експлуатацію у процесі будівництва, приймаються 
робочими комісіями залежно від їх готовності з наступним 
пред'явленням державній приймальній комісії, що приймає об'єкт в 
цілому. Датою введення в експлуатацію таких об'єктів є дата 
підписання акта робочою комісією. 
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Робочі комісії призначаються рішенням (наказом, постановою) 
замовника (забудовника), який встановлює за погодженням з 
генеральним підрядником порядок та тривалість їх роботи. 

До складу робочої комісії включаються представники замовника 
(забудовника), генерального підрядника, субпідрядних організацій, 
експлуатаційної організації, генерального проектувальника, органів 
Державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Державного 
пожежного нагляду, Державної екологічної інспекції, 
Держгірпромнагляду, Державної інспекції по ефективному 
використанню газу (на підконтрольних об'єктах). При прийнятті в 
експлуатацію промислових об'єктів до складу робочої комісії 
додатково включається представник профспілкової організації 
замовника або експлуатаційної організації. 

Головою робочої комісії призначається представник замовника 
(забудовника). 
Генеральний підрядник подає робочим комісіям таку документацію: 

> перелік організацій, які брали участь у виконанні будівельно-
монтажних робіт, із зазначенням видів виконаних ними робіт і 
прізвищ інженерно-технічних працівників, відповідальних за 
їх виконання; 

> комплект робочих креслень, за якими здійснювалось 
будівництво об'єкта, що приймається, з внесеними в них у 
процесі будівництва змінами у встановленому порядку; 

> документи, що свідчать про якість матеріалів, конструкцій і 
виробів, які застосовувались при виконанні будівельно-
монтажних робіт; 

> акти на приховані роботи та акти про проміжне прийняття 
окремих відповідальних конструкцій; 

> акти про випробування змонтованого устаткування, акти про 
випробування технологічних трубопроводів, внутрішніх 
систем холодного і гарячого водопостачання, каналізації і 
вентиляції; зовнішніх мереж водопостачання, каналізації, 
теплопостачання, газопостачання та влаштування дренажу; 

> акти про випробування внутрішніх і зовнішніх 
електроустановок та електромереж; 

> акти про випробування обладнання телефонізації, радіофікації, 
телебачення, сигналізації й автоматизації; 

> акти про випробування обладнання пожежної безпеки, 
вибухобезпеки, блискавкозахисту; 
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> акти про виконання заходів при будівництві на територіях з 
просідаючими ґрунтами, підземними виробками, карстом; 

> журнали виконання робіт, авторського нагляду, матеріали 
перевірок органами державного нагляду в процесі 
будівництва. 

Виявлені робочою комісією недоліки в процесі будівництва 
повинні бути усунені до введення об'єкта в експлуатацію. Всі витрати 
з усунення недоліків відшкодовує генпідрядник. Якщо ці роботи 
виконує замовник своїми силами, то на його користь підрядником 
сплачується також штраф в розмірі 50 % від вартості цих робіт. 

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (крім 
об'єктів житлово-цивільного призначення) здійснюється державними 
приймальними комісіями, які призначаються органами, що затвердили 
проектно-кошторисну документацію, а об'єктів житлово-цивільного 
призначення - державними приймальними комісіями, які 
призначаються районними і міськими виконкомами Рад народних 
депутатів. 

Призначення державних приймальних комісії проводиться не 
пізніше, ніж за 30 днів до встановленого терміну введення в 
експлуатацію при прийнятті об'єктів житлово-цивільного 
призначення і за 2 місяці — об'єктів виробничого призначення. 

До складу державної приймальної комісії включаються 
представники експлуатаційної організації, замовника, генерального 
підрядника, генерального проектувальника, органів Державного 
архітектурно-будівельного контролю, Державного санітарно-
епідеміологічного нагляду, Державного пожежного нагляду, 
Державної екологічної інспекції, Держгірпромнагляду, Державної 
інспекції з ефективного використання газу, органів виконавчої влади 
та виконкомів місцевих Рад народних депутатів, на території яких 
розташовано побудовані об'єкти. При прийнятті в експлуатацію 
виробничих об'єктів до складу державної приймальної комісії 
додатково включається представник профспілкової організації 
замовника або експлуатаційної організації, банку, що здійснює 
фінансування. 

Головою державної приймальної комісії для об'єктів виробничого 
призначення призначається представник експлуатаційної організації. 

Головою державної приймальної комісії для об'єктів житлово-
цивільного призначення призначається представник органу 
Державного архітектурно-будівельного контролю. 
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Замовник подає державним приймальним комісіям документацію, 
перелічену вище, а також: 

> довідку про усунення недоробок, які виявлені робочими 
комісіями; 

> затверджену проектно-кошторисну документацію і довідку про 
основні техніко-економічні показники об'єкта, що приймається в 
експлуатацію; 

> перелік проектних, наукових та інших організацій, які брали 
участь у проектуванні об'єкта, що приймається в експлуатацію; 

> документи на відведення земельних ділянок і дозвіл органів 
державного архітектурно-будівельного контролю на виконання 
будівельно-монтажних робіт; 

> документи на геодезичну розбивочну основу для будівництва, а 
також документи на геодезичні роботи в процесі будівництва, 
які виконані замовником; 

> документи про геологію і гідрогеологію будівельного 
майданчика, про результати випробування ґрунту та аналізу 
ґрунтових вод; 

> геодезичну схему фактичного розташування інженерних мереж, 
яка передається також в місцеві органи містобудування і 
архітектури; 

> паспорти на устаткування та механізми; 
> акти на прийняття будівель, споруд і приміщень, змонтованого 

устаткування, які складені робочими комісіями; 
> довідки міських експлуатаційних організацій про те, що 

зовнішні комунікації холодного і гарячого водопостачання, 
каналізації, теплопостачання, газопостачання, енергопостачання 
та зв'язку забезпечать нормальну експлуатацію об'єкта і 
прийняті ними на обслуговування; 

> довідку на відповідність потужностей, що вводяться (для 
початкового періоду освоєння проектних потужностей), тим 
показникам, які передбачені проектом; 

> довідку про фактичну вартість будівництва, підписану 
замовником і підрядником; 

> зведені матеріали робочої комісії про готовність об'єкта в цілому 
до прийняття в експлуатацію державною приймальною 
комісією. 

Державні приймальні комісії зобов'язані перевірити усунення 
недоробок, виявлених робочими комісіями, і готовність об'єкта до 
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прийняття в експлуатацію. Прийняття державними приймальними 
комісіями закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію 
оформляється актом. Без підпису акту представниками органів 
державного нагляду введення в експлуатацію об'єкта не 
дозволяється. Датою введення об'єкта в експлуатацію є дата 
підписання акту державною приймальною комісією. 

Державна приймальна комісія при виявленні непридатності об'єкта 
до експлуатації подає мотивований висновок про це в орган, який 
призначив комісію, і копії направляє замовнику та генеральному 
підряднику. 

Повноваження державної приймальної комісії припиняються з 
моменту затвердження акта про прийняття об'єкта в експлуатацію. 

Голови та члени державних приймальних комісій несуть 
відповідальність за свої дії при прийнятті об'єктів в експлуатацію 
згідно з чинним законодавством. 

Документацію, перераховану вище, після прийняття об'єкта в 
експлуатацію необхідно зберігати у замовника (забудовника) або в 
експлуатаційній організації протягом всього терміну експлуатації 
даного об'єкта. 

5.3. Прийняття в експлуатацію водогосподарських об'єктів 
недержавної форми власності. Гарантійне обслуговування зданих 

об'єктів 

З кожним роком збільшується кількість об'єктів, проектування і 
будівництво яких здійснюється за кошти приватних інвесторів. 

Відповідно до існуючого законодавства ці об'єкти рекомендується 
вводити в експлуатацію за рішенням, що приймається державною 
технічною комісією. 

Державні технічні комісії призначаються виконкомами Рад 
народних депутатів. В окремих випадках за дорученням виконкомів 
місцевих рад народних депутатів державні технічні комісії можуть 
призначатися місцевими органами Державного архітектурно-
будівельного контролю. 

До складу державних технічних комісій включаються 
представники замовника, експлуатаційної організації, 
проектувальника, Державного архітектурно-будівельного контролю, 
Державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Державного 
пожежного нагляду, Державної екологічної інспекції, 
Держнаглядохоронпраці, Державної інспекції з ефективного 
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використання газу (на підконтрольних об'єктах) та організації, яка 
здійснила будівництво. 

При прийнятті в експлуатацію об'єктів виробничого призначення 
до складу технічної комісії додатково включається представник 
профспілкової організації замовника або експлуатаційної організації. 
Головою державної технічної комісії призначається представник 
органу, який призначив комісію. 

Державна технічна комісія зобов'язана перевірити: 
> відповідність об'єкта затвердженій (погодженій) технічній 

документації; 
> відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт заходам 

з охорони праці, забезпеченню пожежної безпеки та 
вибухобезпеки, виробничої санітарії, радіаційної безпеки, 
вимогам з захисту навколишнього середовища, будівельним 
нормам; 

> окремі конструкції і вузли будівель і споруд; 
> наявність виконавчої технічної документації; 
> наявність дозволів відповідних служб на підключення об'єкта 

до мереж водопроводу, гарячого водопостачання, каналізації, 
енергозабезпечення, зв'язку, теплових та газових мереж. 

Результатом роботи державної технічної комісії є складання і 
підписання акта державної технічної комісії, в якому приймається 
рішення про готовність до введення об'єкта в експлуатацію. Акт 
державної технічної комісії затверджується органом, який призначив 
цю комісію. 

Підписаний та затверджений акт державної технічної комісії є: 
^ рішенням про готовність до введення в експлуатацію 

об'єкта; 
> підставою для включення даних про його введення в 

державну статистичну звітність; 
> підставою для оформлення права власності на збудований 

об'єкт. 
У випадку, якщо державна технічна комісія дійшла висновку про 

непідготовленість об'єкта до експлуатації, вона оформляє відмову в 
рішенні про введення об'єкта в експлуатацію і подає її органу, який 
призначив комісію, та замовнику (забудовнику). 

Голови та члени державних технічних комісій несуть 
відповідальність за свої дії при прийнятті об'єктів в експлуатацію 
згідно з чинним законодавством. 
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Гарантійне обслуговування - це комплекс заходів, що 
здійснюються функціональною групою постачальника. Умови гарантії 
обумовлюються в контракті. 

Вони передбачають: 
> визначення початку строку гарантійного обслуговування та 

його тривалість; 
> визначення переліку, об'єму ремонтних робіт; 
> перевірку відповідності збудованого об'єкта проекту; 
> спостереження за введенням в експлуатацію, початком робіт 

та випробуваннями; 
> перелік запасних частин, що передаються замовнику; 
> визначення допустимого режиму роботи обладнання; 
> проведення випробувань для демонстрації паспортної 

продуктивності, а також якості продукції; 
> обмеження відповідальності; 
> умови закінчення дії контракту. 

Строки і склад послуг гарантійного обслуговування визначаються 
індивідуально в кожному конкретному проекті. Гарантійне 
обслуговування повинно передбачати передачу замовнику всієї 
технічної документації по обладнанню (включаючи креслення), 
інструкції по його експлуатації, технологічну документацію, вимоги 
до сировини, матеріалів, інструментів, програми навчання персоналу. 

Гарантійний термін - це період, впродовж якого продавець 
(постачальник) відповідає за нормальне функціонування товару 
(обладнання, сировини, матеріалів) за умови його відповідного 
використання та зберігання. 

Як правило, гарантійний строк встановлюється на товар, 
призначений для тривалого використання чи зберігання. Залежно від 
властивостей та призначення можна назвати такі його види: 

> гарантійний термін експлуатації - період протягом якого 
постачальник ( виробник) гарантує стабільність показників 
якості товару в процесі експлуатації; 

> гарантійне напрацювання - це різновид гарантійного 
строку експлуатації, але вимірюється ця величина в інших 
одиницях; 

> гарантійний термін зберігання - період, впродовж якого 
постачальник (виробник) гарантує всі встановлені 
стандартами експлуатаційні показники та споживчі якості 
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товару за умови дотримання замовником правил 
зберігання та експлуатації; гарантійний термін придатності. 

Так, наприклад, усунення недоліків, які будуть виявлені протягом 
гарантійного терміну експлуатації об'єктів, що були прийняті в 
експлуатацію, здійснюється підрядниками за власні кошти в межах 
таких гарантійних строків: для змонтованого обладнання та 
електромонтажних робіт - шість місяців; для загально-будівельних 
робіт - один рік; для житлових будинків - впродовж двох років. 

Відповідно до загальних правил гарантійний термін на 
комплектуючі вироби вважається рівним гарантійному строку на 
основний виріб і починає свій відлік одночасно з гарантійним строком 
на основний виріб. 

Запитання для самоконтролю 

1. У скільки етапів приймаються в експлуатацію об'єкти державної 
власності? 

2. У скільки етапів приймаються в експлуатацію об'єкти, що не 
належать до державної власності? 

3. Ким призначаються робочі комісії для прийняття об'єкта в 
експлуатацію? 

4. Хто призначається головою робочої комісії з прийняття об'єкта в 
експлуатацію? 

5. Ким призначаються державні приймальні комісії, що приймають 
в експлуатацію об'єкти житлово-цивільного призначення? 

6. За скільки днів до введення об'єкта в експлуатацію призначаються 
державні приймальні комісії, що приймають в експлуатацію 
об'єкти житлово-цивільного призначення? 

7. За скільки днів до введення об'єкту в експлуатацію призначаються 
державні приймальні комісії, що приймають в експлуатацію 
об'єкти виробничого призначення? 

8. З якого моменту можна здійснювати оформлення права власності 
на збудований об'єкт недержавної форми власності? 
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6. Організаційні структури з управління проектами 

6.1. Особливості проектування організаційних структур з 
управління проектами. Укрупнені (зовнішні) організаційні 

структури з управління проектами 

Організаційна структура проекту - це сукупність елементів 
організації (посад та структурних підрозділів) з одної сторони, а з 
іншої - це система зв'язків між окремими елементами організації. Від 
того, наскільки вдало буде побудована організаційна структура, в 
значній мірі буде залежати ефективність управління проектом. 

Особливості побудови організаційних структур з управління 
проектами залежать від таких основних факторів: масштабності 
проекту; кількості компаній-учасників проекту; існуючої 
організаційної структури кожної з цих компаній. Для кращого 
розуміння системи зв'язків між окремими елементами організаційної 
структури проекту та взаємовідносин всередині кожного зз складових 
елементів, організаційні структури умовно можна поділити на 
укрупнені (зовнішні) та внутрішні організаційні структури. 

Укрупнені (зовнішні) організаційні структури відображають 
зв'язки: 

> між компаніями-учасниками проекту; 
> між керівником проекту та компаніями-учасниками проекту; 
> між структурними підрозділами компаній-учасників проекту; 
> між "материнською" організацією та її структурним 

підрозділом, що задіяний в реалізації проекту. 

Внутрішні організаційні структури відображають систему 
взаємовідносин: 

> між окремими виконавцями в підрозділах проекту; 
> між окремими підрозділами проекту; 
> між окремими виконавцями та менеджером проекту; 
> між окремим виконавцем і керівником підрозділу, в якому він 

працює. 
При проектуванні організаційних структур з управління проектами 

необхідно дотримуватись таких основних принципів: 
^ створювана організаційна структура повинна враховувати і 

максимально використовувати позитивні сторони існуючих 
організаційних структур, що будуть входити до її складу; 
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^ організаційна структура повинна відповідати змісту проекту; 
^ основні цілі проекту повинні постійно знаходитись в центрі 

уваги менеджера проекту; 
^ необхідно створити ефективні вертикальні зв'язки між 

структурними підрозділами проекту, а також технологічні 
(горизонтальні) зв'язки. 

Укрупнені організаційні структури не деталізують 
взаємовідношення, що повинні формуватися всередині робочих груп, 
які залучаються до реалізації проекту, вони лише відображають 
основні принципи взаємодії між основними підрозділами компаній-
учасників проекту і більш детально показують систему 
підпорядкованості та зв'язку між цими компаніями. 

Нижче ми зупинимось на характеристиці зовнішніх організаційних 
структур, що в загальних рисах характеризують систему зв'язків та 
підпорядкування при реалізації проектів як в рамках однієї 
організації, так і при реалізації проектів кількома компаніями -
учасниками проекту. 

У випадках, коли проект реалізується в межах даної організації 
(тобто є внутрішнім), виникає необхідність створення в рамках даної 
організації енутрішньофірмоеої організаційної структури управління 
проектами. При цьому потрібно узгодити взаємодію структури 
"материнської організації" з новою проектною структурою. 

Якщо проект є разовим в межах даної організації, то створюється 
"виділена" організаційна структура з управління проектом рис.6.1. 

Така "виділена" організаційна структура створюється виключно 
для одного проекту, після організації якого вона ліквідується. 
Основними організаційними ресурсами для такої структури є ресурси 
материнської організації. Після реалізації проекту ці ресурси 
повертаються в материнську структуру. 

Ступінь "виділеності" структури може бути різним - від окремого 
незалежного підприємства, що контролюється на найвищому рівні, до 
структурного підрозділу в межах материнської структури. 
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Рис. 6.1. Схема організаційної структури фірми з "виділеною" 
організаційною структурою з управління проектами 

Прикладом використання "виділеної" організаційної структури є 
проведення будівельних робіт господарським способом, коли об'єкт 
будується безпосередньо підприємствами, або організаціями без 
залучення підрядних організацій. В такому випадку дане 
підприємство повинно створювати власну виробничу базу, купувати 
або брати в оренду будівельні машини, механізми, інструмент, 
інвентар, забезпечувати будівництво матеріалами, конструкціями, 
інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом. 
Після закінчення будівництва створена для нього виробнича база 
розформовується, а кадри повертаються в ті підрозділи материнської 
організації, де вони працювали до здійснення проекту. 

При такому способі замовник та підрядник об'єднані в одній 
юридичній особі забудовника, що є розпорядником коштів. 
Господарський спосіб застосовується при виконанні невеликих 
об'ємів будівельно-монтажних робіт, які здійснюють при 
реконструкції, модернізації або переоснащенні діючих підприємств. 

У випадку, коли одним з видів постійної діяльності організації 
стає здійснення проектів, виникає необхідність в тіснішій інтеграції 
материнської організації зі структурою, що займається реалізацією 
проектів. 

Тому виникає необхідність в перетворенні "виділеної" структури у 
внутрішню, постійно діючу структуру - відділ управління проектами 
("управління проектами". Схема такої організаційної структури 
приведена нижче (рис.6.2 ). 
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Рис. 6.2. Схема організаційної структури з відділом з управління 
проектами 

У випадку, коли діяльність материнської організації полягає 
тільки в управлінні проектами, або у виконанні всього комплексу 
робіт по проекту (управління, проектування, будівництво), виникає 
організаційна структура "загальногоуправління проектами" (рис.6.3). 

Проект 1 Проект 2 Проект 3 Проект 4 

Рис. 6.3. Схема організаційної структури "загального управління 
проектами" 

Така організаційна структура є характерною для проектно-
будівельних фірм, що виступають як генеральний підрядник і 
виконують весь комплекс основних робіт по проекту. 

Коли в проекті беруть участь дві рівнозначні з точки зору 
управління проектом організації, створюється "подвійна"(а\іаІ) 
організаційна структура загального управління проектом, схему яку 
наведено на рис. 6.4. 
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Директор Директор 

Організаційна структура 
материнської організації 1 

Організаційна стру- Організаційна структура 
ктура з управління материнської організації 2 
проектом 

Рис. 6.4. Схема подвійної організаційної структури з управління проектом 

Подвійна організаційна структура дає змогу реалізувати рівноцінну 
участь у системі управління проектом двох організацій - учасників 
проекту. 

Така рівноцінність може створюватись в результаті: 
а) створення об'єднаного комітету з управління проектом; 
б) створення юридичної особи, в правлінні в якої рівномірно 

представлені обидві сторони; 
в) призначення двох керівників проекту від двох організацій, що 

мають повноваження зі спільного прийняття рішень. 
"Подвійна" організаційна структура застосовується в таких 

випадках: 
> коли замовник і генпідрядник відстоюють кожен свій інтерес 

при реалізації проекту; 
> у випадку, коли існує два рівноцінних інвестори, однаково 

зацікавлених в результатах проекту, що активно беруть участь 
в реалізації проекту. 

У випадку, коли в проекті беруть участь більше двох організацій, 
які при здійсненні проекту виконують різноманітні функції, можуть 
створюватись складні організаційні структури з управління 
проектами, які можна розділити на три групи: 

> управління проектом здійснює замовник; 
> управління проектом здійснює генеральний підрядник; 
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> управління проектом здійснює спеціалізована управляюча 
фірма. 

Коли управління проектом здійснює замовник ( рис.6.5), він може, 
крім управління, проводити виконання певних комплексів робіт, а для 
виконання інших робіт залучати підрядні організації. Організаційна 
структура формується замовником. Організаційні ресурси для 
управління проектом виділяє замовник і використовує їх на постійній 
основі. Ресурси інших організацій використовуються тимчасово. 

Рис. 6.5. Схема організаційної структури управління проектами, при якій 
управління проектом здійснює замовник 

Така форма взаємовідношень характерна для змішаного способу 
будівництва, який поєднує підрядний та господарський способи 
будівництва, коли частину робіт виконують за договорами підрядні 
організації, а частину робіт виконує власними силами замовник. 

У випадку, коли управління проектом здійснює генеральний 
підрядник (рис.6.6), замовник передає функції управління 
генеральному підряднику, залишаючи за собою контроль проміжних 
та кінцевих результатів. 

Генеральний підрядник самостійно формує організаційну 
структуру управління проектом, виділяє ресурси і реалізує всі функції 
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з управління проектом. На тимчасовій основі генпідрядник залучає 
субпідрядні організації. 

Рис. 6.6. Схема організаційної структури, коли управління проектом 
здійснює генпідрядник 

У випадку, коли управління здійснює управляюча фірма, замовник 
доручає функції з управління проектом управляючій фірмі, що 
спеціалізується тільки на управлінні проектами. Управляюча фірма 
залишає за собою найважливіші функції управління проектом, 
розробляє організаційну структуру і реалізує управління. У такому 
випадку управляюча фірма не виконує інших, крім управління робіт, 
а всі інші роботи, пов'язані зі здійсненням проекту виконують 
підрядні організації. При цьому може бути дві схеми підпорядкування 
підрядних організацій управляючій фірмі: 

> виконання робіт розподіляються між окремими підрядниками, 
управління в повному об'ємі проводить управляюча фірма 
(рис. 6.7); 

> всі роботи по проекту доручаються генеральному підряднику, 
який може залучати для виконання робіт субпідрядників і, в 
такому випадку, окремі функції управління передаються 
генпідряднику (рис. 6.8). 
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Рис. 6.7. Схема організаційної структури управління проектами, при якій 
функції з управління проектом реалізує спеціалізована управляюча фірма 

Рис. 6.8. Схема організаційної структури, при якій функції з управління 
проектом реалізує управляюча фірма, а виконання робіт забезпечує 

генпідрядник 
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6.2. Організаційна структура Держводагентства. Структури 
Держводагентства, що беруть участь в управлінні 

проектами 

До основних функцій Державного агентства водних ресурсів 
України належать: 

> реалізація державної політики у сфері управління, 
використання та відтворення поверхневих вод них ресурсів, 
розвитку водного господарства і меліорації земель та 
експлуатації державних водогосподарських об'єктів 
комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних 
та осушувальних систем; 

^ розробка та участь в реалізації державних, міждержавних і 
регіональних програм використання і охорони вод та 
відтворення водних ресурсів; 

^ забезпечення потреб населення і галузей економіки у водних 

ресурсах та здійснення їх міжбасейнового перерозподілу; 
^ проектування, будівництво, експлуатація водогосподарських 

систем та об'єктів комплексного призначення. 
Організаційну структуру Державного агентства водних ресурсів 

України (держводагентства), яка дозволяє вирішувати перераховані 
завдання, наведено на схемі (рис. 6.9). 

У сфері управління Држводагентства України працює понад 
100 тисяч працівників. Державне агентство водних ресурсів України 
очолює голова, який призначається Президентом України. 

Управління водними ресурсами здійснюється за басейновим 
принципом 9 басейновими управліннями водних ресурсів. 

До структури басейнових водогосподарських об'єднань входять 
регіональні управління комплексного використання водних ресурсів, 
управління експлуатації водосховищ та хімічні й радіологічні 
лабораторії. 

Оперативне керівництво водогосподарською діяльністю на 
територіальному рівні здійснюють 21 обласне виробниче управління 
меліорації та водного господарства (облводгоспи) та 
Республіканський комітет АР Крим з водогосподарського будівництва 
та зрошувального землеробства. 

Облводгоспи підпорядковані безпосередньо Державному 
агентству водних ресурсів України. 
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Державне агентство водних 

ресурсів України 

Рескомводгосп АР Крим 
(подвійного 

підпорядкування) 

Державне агентство водних 

ресурсів України 

Рескомводгосп АР Крим 
(подвійного 

підпорядкування) 

Водне господарство 

Експлуатація 
водогосподарських 

систем і 
магістральних 
водопроводів 

Державні 
підприємства 

Басейнові 
управління водних 

ресурсів -9 

Обласні виробничі 
управління меліорації 

та водного 
господарства - 21 

Будівельні 
організації та 

дирекції 
будівництва 

Регіональні 
управління водних 

ресурсів - 12 
Управління каналів -

5 
Промислові - 1 

Управління 
підготовки 

водосховищ - 2 

Гідрогеолого-
меліоративні 

експедиції і партії -
22 

Автотранспортні 

Управління 
групових 

водопроводів - 3 

Проектно-
вишукувальні 

інститути та їх філії 
- 12 

Управління водного 
господарства та 

міжрайонні управління 
водного господарства -

145 
Інші - 6 

Експлуатаційно -
технічні вузли 

зв'язку - 5 

Рис. 6.9. Структурна схема Держводагентства України 
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Облводгоспам підпорядковані 145 районних та міжрайонних 
управлінь водного господарства, 22 гідрогеолого-меліоративні 
експедиції і партії, а також управління групових водопроводів. 

Районні та міжрайонні управління водного господарства 
обслуговують, як правило, меліоративні системи в межах кількох 
адміністративних районів. Крім того, вони здійснюють експлуатацію 
водосховищ місцевого значення, дамб обвалування, виконують роботу 
по догляду за станом річок, озер, ставків. 

Управління магістральних каналів здійснюють експлуатацію 
великих каналів, які проходять по території кількох областей. 

Управління каналів безпосередньо підпорядковані Державному 
агентству водних ресурсів, а з облводгоспами та міжрайонними 
управліннями водного господарства взаємодіють при вирішенні чи 
погодженні окремих питань. 

Основними будівельними організаціями водогосподарського 
профілю є пересувні механізовані колони (ПМК) та будівельно-
монтажні управління (БМУ). В цих організаціях зосереджені основні 
кадри інженерно-технічних працівників та робітників, будівельна 
техніка, що безпосередньо займаються будівництвом 
водогосподарських об'єктів. 

В системі Держводагентства цілий ряд організацій задіяний в 
здійсненні водогосподарських та природоохоронних проектів. 
Центральний апарат Держводагентства здійснює управління та 
координацію робіт з управління великомасштабними проектами та 
програмами загальнодержавного значення. 

В ролі замовників для багатьох проектів регіонального значення 
можуть виступати облводгоспи, об'єднана дирекція будівництва 
водогосподарських об'єктів Закарпатської області, басейнові та 
регіональні управління водних ресурсів, управління магістральних 
каналів, міжрайонні управління водного господарства, Львівська 
обласна дирекція з протипаводкового захисту. В ролі контакторів-
підрядників при здійсненні водогосподарських проектів можуть 
виступати проектні інститути (виконання проектно-вишукувальних 
робіт), будівельні організації (виконання будівельних робіт), 
промислові підприємства (постачання залізобетонних виробів та 
інших будівельних матеріалів для водогосподарського будівництва). 
Невеликі водогосподарські та природоохоронні проекти регіонального 
значення можуть бути реалізовані в рамках окремих 
водогосподарських організацій, які мають в своєму складі спеціалістів 
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з проектування та будівництва таких об'єктів, а також необхідну 
будівельну техніку. Це, в першу чергу, міжрайонні управління 
водного господарства та ПМК і БМУ. 

Запитання для самоконтролю 

1. Яких основних принципів необхідно дотримуватись при 
проектуванні організаційних структур управління проектами? 

2. В чому полягає відмінність між внутрішніми і зовнішніми 
організаційними структурами управління проектами? 

3. Яка зовнішня організаційна структура створюється, якщо проект 
є одноразовим і реалізовується в межах певної організації? 

4. Які з організацій водогосподарського профілю можуть виступати 
в ролі замовника, а які в ролі контракторів-підрядників? 

5. В яких випадках виникає необхідність у створенні подвійної 
організаційної структури з управління проектом? 

6. Які зі структурних підрозділів системи Держводагенства можуть 
виступати в якості замовників при реалізації водогосподарських 
проектів? 
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7. Структуризація та планування проекту 

7.1. Сутність, зміст і значення структуризації проекту 

Якісне планування здійснення проекту можливе лише за умови, 
якщо менеджер і команда проекту знають, які основні роботи повинні 
виконуватись протягом кожної з фаз життєвого циклу проекту, хто 
буде виконувати ці роботи, а також, які кошти і ресурси виділяються 
для виконання цих робіт. Найкраще ці завдання можуть бути вирішені 
при здійсненні структуризації проекту, яка полягає у формуванні 
структури проектних робіт, затрат і узгодженні їх з організаційною 
структурою проектної команди. Вона передбачає розробку: 

> структури робіт проекту (\¥огк Бгеакйотоп §ггисгиге - \¥Б§) , 
ще її називають структурою розбиття (декомпозиції) робіт 
(СРР або СДР); 

> організаційної структури проекту (Огдапігагіоп Бгеакйотоп 
§ггисгиге - ОБ8) ; 

> затратної структури проекту (Сові Бгеакйотоп §ггисгиге - СБ8). 
Структуризація проекту - це один із основних інструментів 

системи управління проектом, який передбачає: 
> визначення переліку робіт, які необхідно виконати; 
^ впровадження системи структуризації та кодування робіт; 
^ призначення виконавців та відповідальних за ці роботи; 
> розподіл ресурсів для робіт та комплексів робіт; 
> встановлення взаємозв'язку структури проекту, організаційної 

та затратної структур; 
> встановлення ієрархії планів та звітів у розрізі проекту та 

організаційних підрозділів відповідно до розробленої 
структури та системи кодування; 

^ розробку системи контролю і звітності стосовно проекту в 
цілому та його основним структурним елементам. 

На сьогоднішній день спостерігається переважно два основних 
підходи щодо структуризації проектів: 

^ створення тільки структури розбиття робіт (\¥Б§) або тільки 
організаційної структури проекту ОБ8 (односпрямована 
структуризація); 

^ створення \УВ8 і ОБ8 та їх взаємна ув'язка ( двоспрямована 
структуризація). 
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Для деяких проектів створюються одночасно \УВ8 і ОВ8 та 
затратна структура СВ8. 

Завдяки правильно здійсненій структуризації навіть дуже 
великі та складні проекти можуть бути добре спланованими, 
керованими і контрольованими протягом кожної з фаз життєвого 
циклу проекту. 

7.2. Створення структури декомпозиції робіт проекту, 
особливості кодування у \ ¥В8 

Структура розбиття (декомпозиції) робіт (\¥В§) створюється за 
допомогою поділу проекту на основні елементи, частини, послуги на 
логічній основі. Ці елементи на наступному етапі структуризації 
поділяються на елементи нижчого рівня, і цей процес повторюється 
доти, доки на нижньому рівні \ ¥В§ елемент можна поділити. 

Тобто, \¥В8 - це ієрархічна структура, побудована з метою 
логічного розподілу усіх робіт з виконання проекту, яка подається у 
графічному вигляді. Це сукупність декількох рівнів, кожен з яких 
формується в результаті розподілу елемента вищого рівня на його 
складові. Елемент найнижчого рівня - група робіт, або так званий 
пакет робіт (тсогк раскаде). 

Основні принципи побудови структури розбиття робіт \ ¥В§ 

полягають у наступному: 
1. Кожний елемент \¥ВВ§ є: 

а) таким підрозділом проекту, до якого можна застосувати 
управління, планування і контроль; 

б) дискретною частиною проекту зі своїми власними 
постачальниками планами, системою контролю й аналізу 
виконання з погляду витрат, ресурсів, дотримання графіка. 

2. Проект розбивається на кілька рівнів. Найнижчий рівень \ ¥В§ 

створюється найменшими дискретними частинами проекту, які 
потребують планування і контролю. 

3. Елементи найнижчого рівня \ ¥В§ не мають подальшої 
структуризації, хоча під час виконання вони можуть бути розділені на 
роботи для окремих груп виконавців, кожна з яких виконується і 
контролюється як окрема одиниця. 

4. Немає необхідності ділити кожен елемент проекту другого 
(третього) рівня на однакову кількість підрівнів. 
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5. Кожен рівень у структурі - це рівень, на якому управління 
проектом потребує збору й аналізу контрольної інформації і кожний 
елемент цього рівня має свій аналіз виконання і звіт. 

6. Для більшості проектів характерною є кількість рівнів від 
чотирьох до шести. Для простих випадків достатньо від двох до 
трьох рівнів. 

7. Для одного і того самого проекту можна створити кілька \ ¥В§ із 
різною кількістю рівнів та елементів на кожному рівні залежно від 
принципу, який покладається в основу декомпозиції проекту на його 
складові. 

Структура розбиття робіт здійснюється в такій послідовності : 
1. Визначається ступінь деталізації проектних робіт (так, щоб 

вони піддавались оцінці). 
2. Визначається кількість рівнів (як правило, від трьох до п'яти). 
3. Здійснюється структуризація кожного рівня (формування 

підрівнів для кожного рівня); 
4. Здійснюється описання кожного з елементів \ ¥Б§ (стисла назва 

кожної складової \¥Б§); 
5. Формується система кодування (кодуються всі блоки робіт та 

роботи). 
Основні принципи формування рівнів \¥Б§: 
^ за продуктами або субпроектами (субпроект 1 - субпроект 2 -

субпроект 3); 
> за фазами проекту (початкова фаза - фаза розробки - фаза 

реалізації - фаза завершення); 
^ за місцем виконання робіт (фундамент - зовнішні роботи -

внутрішні роботи - опоряджувальні роботи); 

> комбінований (наприклад, поєднує формування рівнів за фазами 
та за місцем виконання робіт). 

Для створення \ ¥Б§ структуризація може проводитися для таких 
рівнів: 

рівень 1 — проект; 
рівень 2 — стадії ( етапи) або субпроекти; 
рівень 3 — системи або блоки; 
рівень 4 —пакети робіт (роботи). 
На найнижчому рівні структури робіт проекту знаходиться пакет 

робіт. Він об'єднує групу робіт чи операцій, які піддаються оцінці з 
погляду визначення затрат і наділення ресурсами, тривалості виконання та 
призначення відповідального. 
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На кожному з рівнів кожен з елементів характеризується такими 
основними показниками: 

> обсяг і перелік робіт (блоків робіт), які потрібно виконати; 
> виконавців та відповідального за виконання; 
^ бюджет; 
> потрібні ресурси; 
^ дати початку і закінчення. 

Ключем до інтеграції окремих елементів проекту є 
систематизована система кодування, яка допомагає структурувати 
проект, визначити елементи обліку витрат \ ¥В§ і ОВ8 та 
встановити їхні взаємовідносини. Вона використовується, щоб 
відокремити і водночас поєднати все: роботи, їх планування і 
контроль, ресурси і витрати, їх облік та оцінку. 

Кодування - це життєво необхідний компонент інформаційної 
системи управління проектами. У кодуванні використовуються 
багатоцифрові номери або комбінації цифр і літер, кожна з яких 
має свій зміст та значення. 

Нижче розглянемо розробку структури декомпозиції робіт 
проекту на прикладі проекту створення зрошувальної системи, та 
кодування елементів \УВ8, вихідні дані щодо якого наведені в 
табл.7.1, (рис.7.1). 

Кодування елементів у \УВ8. 
1. Код першого рівня. Проект, як правило, кодується одно- чи 

двозначним числом, або числом та літерою. Наприклад, проект 
створення зрошувальної системи (табл.7.1) має код 4П, тому усі 
дані, закодовані з початковим позначенням «4П», належать до 
цього проекту. 

2. Код другого рівня. Наступні одна чи дві цифри \ ¥В§ - коду 

позначають елементи \ ¥В§ другого рівня. Якщо в подальшому 
будемо використовувати цифрову нумерацію - можна нумерувати 
дев'ять елементів або за допомогою літер - відповідно до літер 
абетки. Так фази (субпроекти) проекту "4 П" будуть мати такі коди: 
4П.1 - початкова фаза; 4П.2 - фаза розробки; 4П.З- фаза реалізації; 
4П.4- фаза завершення 
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Таблиця 7.1 
Вихідні дані щодо проекту створення зрошувальної системи, 

необхідні для розробки структури декомпозиції робіт 

№ 
з/п 

Складові 
проекту 

Зміст пакету робіт 

1 

Об'єкт в 
цілому 

Оформлення матеріалів попереднього погодження 

2 

Об'єкт в 
цілому 

Розробка проекту відведення земляної ділянки 

3 Об'єкт в 
цілому 

Оформлення технічних умов на підключення 
об'єкту до інженерних мереж 

4 

Об'єкт в 
цілому 

Розробка проектно-кошторисної документації 

5 

Об'єкт в 
цілому 

Експертиза проекту 

6 

Об'єкт в 
цілому 

Отримання дозволу на будівництво 

7 

Об'єкт в 
цілому 

Підготовчий період 

8 Розподільчий 
трубопровід 

Розробка траншей під розподільчий трубопровід 

9 

Розподільчий 
трубопровід Монтаж розподільчого трубопроводу 

10 Насосна 
станція 

Влаштування будівлі насосної станції 

11 

Насосна 
станція Монтаж обладнання насосної станції 

12 
Розподіль

чий 
трубопровід 

Випробовування розподільчого трубопроводу та 
засипка траншеї 

13 

Поливні 
трубопрово

ди 

Розробка траншеї під поливні трубопроводи 

14 
Поливні 

трубопрово
ди 

Монтаж поливних трубопроводів 

15 

Поливні 
трубопрово

ди 
Випробовування поливних трубопроводів та 
засипка траншеї 

16 
Об'єкт в 
цілому 

Придбання та монтаж дощувальних машин 

17 
Об'єкт в 
цілому 

Влаштування доріг 

18 

Об'єкт в 
цілому 

Здача об'єкта в експлуатацію 
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Початкова 4П1 
фаза 

Оформлення тех. 
умов на підключення 

об'єкту до 
інженерних мереж 

Розробка про
екту відведення 
земельної 1=1 
ділянки 

Фаза 4П2 
розробки 

Розробка 
проектно-

кошторисної С 
документації 

Експертиза 
проекту 

Фаза 4П4 
завершення 

Отримання 

дозволу на сі 
будівн. 1=1 

Підготовчий 
період 

Фаза 4ПЗ 
реалізації 

|Насосна| 
станція 

Придбання 
7ТМ 

Здача об'єкту 
в експлуатацію! 

Розподільчі 
трубопро 1=1 

води 

Влаштування 
будівлі НС 

Монтаж 
|обладнанняНСІ 

Монтаж розподільчого 
трубопроводу 

Випробування розпад, 
трубопроводу та 
засипка траншей 

Випробування 
поливного 

трубопроводу та 
засипка траншей 

Рис.7.1. \ ¥В§ структура проекту ЗС 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Код третього рівня. Для отримання коду наступного рівня 
для певних систем або блоків до коду другого рівня додається ще 
одна цифра, наприклад, 4П.1.1 - це буде код пакету робіт першого 
субпроекту (початкової фази) проекту "4П ", що відповідатиме 
пакету робіт "Оформлення матеріалів попереднього погодження". В 
той же час код третього рівня в проекті, що розглядається, будуть 
мати не тільки пакети робіт, але й певні блоки проекту, 
наприклад - "будівництво насосної станції" - код 4П3.3 або 
"будівництво розподільчих трубопроводів" - код 4П3.4. 

4. Код четвертого рівня. Для пакетів робіт наступного рівня 
додається ще одна цифра до коду блоку, наприклад, другий пакет 
робіт блоку "будівництво насосної станції", що має назву "монтаж 
обладнання НС " буде мати код 4П.3.3.2, а другий пакет робіт 
блоку "будівництво розподільчих трубопроводів", що має назву 
"монтаж розподільчого трубопроводу " буде мати код 4П.3.4.2. 

У подальшому, використовуючи розроблену систему 
кодування, усі плани, бюджети, затрати, звіти, оцінки, матеріали 
тощо для елементів \ ¥В8 , що стосуються певного пакету робіт, 
даються під певним кодом, наприклад, 4П2.1. При контролюванні 
робіт проекту, або для отримання довідкової інформації щодо окремих 
елементів проекту, завдяки такому кодуванню, можна буде 
оперативно знайти будь-які характеристики кожного з елементів 

7.3. Побудова організаційної структури проекту (ОВ8). 
Двоспрямована структуризація проекту 

Організаційна структура (ОВ8) розробляється тільки для 
внутрішньої організаційної структури проекту і не враховує 
відносин проектних груп чи учасників з організаціями, яким вони 
можуть бути підпорядковані поза проектом. Будується ОВ8 
аналогічно структурі декомпозиції робіт \ ¥В8 , а саме: 

> на першому рівні відображається організаційна структура як 
єдиний елемент; 

> на другому і нижчих рівнях триває поділ структури на 
основні організаційні елементи. 

Цей процес повторюється до найнижчого рівня - базових робочих 
груп (змішаних цільових або функціональних), а при реалізації 
малих проектів - до окремих виконавців. 
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Обсяг робіт, що відповідає цим найнижчим організаційним рівням, 
формують найнижчі елементи ОВ8, кожний з яких можна планувати і 
контролювати як окремі одиниці. Таке ж правило чинне для створення 
\ ¥В8 . Кількість рівнів залежить від масштабності проекту. 

Створення тільки структури декомпозиції робіт проекту \¥В8 дає 
змогу визначити весь перелік робіт, які необхідно виконати. 
Створення тільки організаційної структури проекту ОВ8 дає змогу 
встановити основні підрозділи, що будуть виконувати роботи проекту 
та систему взаємовідносин між цими підрозділами. Проте створення 
окремо \ ¥В8 , або ОВ8 не відповідає на запитання, хто виконуватиме 
ці роботи (пакети робіт) і якою є вартість цих робіт. Тому дедалі 
частіше у проектах використовується двоспрямована структуризація, 
яка поєднує робочу й організаційну структури і передбачає: 

> структуру робіт проекту (\¥В8); 
> організаційну структуру проекту (ОВ8); 
> облік затрат; 
> описання пакетів робіт (окремих робіт); 
^ свою систему кодування. 

Якщо зобразити \¥В8 по горизонтальній осі, а ОВ8 — по 
вертикальній, то на перетині отримаємо елементи двоспрямованої 
структури, тобто певні роботи, які виконуються відповідними 
підрозділами проектної команди. Кожен з них має свої ресурси і 
бюджет, що створює систему обліку затрат. 

Облік витрат для кожного пакета робіт (роботи) полягає у її 
визначенні, плануванні ресурсів, необхідних для забезпечення її 
виконання та витрат на оплату персоналу, що буде виконувати цю 
роботу. 

Цей облік затрат будується за такими принципами: 
1. Одна особа відповідає за витрати для кожного пакета робіт. 
2. Здійснюється ретельне визначення робіт, які виконуються й 

оцінюються. 
3. По кожному пакету робіт встановлюють: 
^ орієнтовний термін виконання; 
^ орієнтовні строки постачання ресурсів; 
^ орієнтовні витрати на оплату праці та закупівлю ресурсів. 
Обсяги робіт, ресурсів і витрат, необхідні для виконання усього 

проекту або його складових, визначаються знизу догори -шляхом 
сумуванням величин показників по вертикалі, тобто від 
найнижчого до найвищого рівня \ ¥В8 . Аналогічно для 
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функціональних груп організаційної структури ОВ8 визначаються 
по горизонталі затрати на оплату праці для кожного рівня, 
рухаючись від нижчого рівня до найвищого, при цьому суми витрат 
для кожного рівня повинні співпадати. 

7.4. Календарне, сіткове та ресурсне планування робіт 
проекту 

Планування належить до найбільш важливих процесів, завдяки 
яким реалізується проект, в результаті чого з'являється новий об'єкт, 
товар чи послуга. Основною метою планування є побудова 
оптимальної моделі реалізації проекту, яка необхідна для 
координування роботи учасників проекту, а також оптимізації потоків 
фінансових, матеріально-технічних та трудових ресурсів. 

Основними документами, на яких побудовано планування робіт у 
проекті, є календарні плани, які показують розподіл робіт та процесів 
у часі. Календарні плани можуть бути складені або в традиційній 
формі у вигляді таблиць та лінійних графіків, або у вигляді сіткових 
графіків. 

Календарні плани у вигляді таблиць містять таку інформацію: 
назви робіт, строки та тривалість виконання цих робіт, а в окремих 
випадках і відповідальних за виконання цих робіт. Такі плани дають 
необхідну інформацію для планування робіт за проектом та 
створюють умови для забезпечення контролю за виконанням цих 
робіт. В той же час календарні плани у вигляді таблиць мають ряд 
суттєвих недоліків. На них не видно чіткого взаємозв'язку між 
окремими процесами і не можна визначити і виділити резерви часу, 
які можна використовувати для робіт, що могли б виконуватись 
паралельно. Такі плани, практично, дуже важко використовувати для 
оперативного управління роботами за проектом. 

Календарні плани у вигляді лінійних графіків (їх ще називають 
лінійними календарними планами, діаграмами або графіками Гантта) 
можна умовно поділити на два типи. 

Перший тип лінійних графіків - це графіки, на яких приводяться 
назви, строки виконання кожної з робіт у вигляді таблиці, а також 
наглядно зображають роботи у вигляді відрізків ліній, довжина яких 
відповідає плановій тривалості кожної з робіт (рис 7.2). Лінійні 
календарні плани мають суттєву перевагу перед табличними, оскільки 
вони є більш наочними, їх при необхідності можна коректувати, дещо 
змінюючи тривалість або строки виконання робіт. Але на них не 
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видно чіткого взаємозв'язку між окремими процесами і не можна 
визначити та виділити резерви часу, які можна використовувати для 
робіт, що могли б виконуватись паралельно. Такі плани 
використовуються в плануванні досить часто, але для оперативного 
управління роботами за проектом їх використовувати не завжди 
зручно. 

Другий тип лінійних графіків - це графіки, на яких приводяться 
назви, строки виконання кожної з робіт у вигляді таблиці, наглядно 
зображають роботи у вигляді відрізків ліній, а також містять таку 
інформацію: які роботи є критичними, а які - не критичними; який 
запас (резерв) часу мають некритичні роботи; якими є логічними 
зв'язки між роботами (рис. 7.3). Безумовно, такий тип лінійних 
календарних графіків є більш наочним та повним, проте при побудові 
такого графіка для великої кількості робіт можуть виникати певні 
труднощі. 

Більшості перерахованих вище недоліків не мають календарні 
плани у вигляді сіткових графіків. На відміну від лінійного 
календарного плану, де тривалість кожного з процесів позначається 
прямими горизонтальними лініями у вибраному масштабі, на сіткових 
графіках всі роботи та процеси показуються графічно у повній 
відповідності до їх технологічної та організаційної послідовності. 

№ 
п/п 

Р
о
б

о
т

и
 

Календарний час 
№ 
п/п 

Р
о
б

о
т

и
 

Місяці № 
п/п 

Р
о
б

о
т

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 А1 — — 

2 А2 - — 

3 АЗ 3 АЗ 

4 А4 4 А4 

5 А5 

6 А6 — 

7 А7 - — 

Рис. 7.2. Календарний план у вигляді лінійного графіка (графіка Гантта) 
першого типу 
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№ 
п/п 

Р
о

б
о

т
и

 І І ч 

•а о о 

53 §• 

К а л е н д а р н и й час 
№ 
п/п 

Р
о

б
о

т
и

 І І ч 

•а о о 

53 §• 

М і с я ц і 
№ 
п/п 

Р
о

б
о

т
и

 І І ч 

•а о о 

53 §• 
1 2 3 4 5 6 7 

1 ЛІ 10 
10 

1 ЛІ 10 
© 

2 А2 15 
15 

2 А2 15 
© 

3 АЗ 15 
15 

3 АЗ 15 

4 А4 10 
10 

4 А4 10 
® 

5 А5 10 
10 

5 А5 10 
© 

б А6 10 
10 

б А6 10 

7 А7 15 
15 

7 А7 15 

Умовні позначення 

тривалість роботи, зображена у вигляді відрізка прямої; 

кількість працюючих 

\ резерв часу 

-робота, що лежить па критичному шляху 

н - робота після укомплектування 

Рис. 7.3. Календарний план (графік Гантта) другого типу 

Система сіткового планування і управління - це один з видів 
календарного планування, що базується на використанні 
математичних методів (теорії множин, теорії графів, статистичних 
методів), системі організаційних заходів та сучасних технічних 
засобів накопичення, обробки та аналізу інформації. 

Сіткові графіки поділяються на локальні, об'єктні та комплексні. 
Локальні сіткові графіки розробляються для окремих видів робіт та 
виконавців. Об'єктні - на окремі об'єкти, вони об'єднують декілька 
локальних сіткових графіків. Комплексні сіткові графіки 
розробляються на кілька окремих об'єктів, що об'єднані в комплекс, 
вони об'єднують кілька об'єктних графіків. 
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В міжнародній практиці методи сіткового планування мають 
позначення РЕКТ ( Рго§гат Еуаіиагіоп Апсі КЄУІЄТО ) та СРМ (Сгігісаі 
РаІЇї МеЙіосі). 

СІТКОВИЙ графік являє собою сіткову модель з розрахованими 
часовими параметрами. На сьогоднішній день в міжнародній та 
вітчизняній практиці планування проектів використовують два 
основних методи зображення та розрахунків сіткових графіків: 
> стрілчасті сіткові графіки (роботи зображують у вигляді 

стрілок, а логічні зв'язки між роботами встановлюються з 
використанням поняття «подія», що показують початок і 
закінчення кожної з робіт; 

> сіткові графіки у вигляді діаграм передування (роботи 
зображують у вигляді блоків, в основному прямокутників, 
залежності між роботами показують у вигляді стрілок, що 
з'єднують блоки (прямокутники)). 

Для менеджера проекту важливо вміння використовувати обидва 
методи. 

В основу побудови сіткової моделі в стрілчастих сіткових 
графіках покладені такі поняття, як дійсна робота, подія, шлях. 
Дійсна робота - це технологічний або виробничий процес, який 
вимагає затрат часу, матеріальних, технічних, трудових ресурсів, що 
призводить до досягнення певного результату. Дійсну роботу 
зображують суцільною лінією чи стрілкою, над якою вказують 
тривалість, а під нею - назву або шифр роботи. 

До роботи також відноситься очікування - це технологічний, або 
виробничий процес, який вимагає тільки затрат часу і не вимагає 
затрат матеріальних і трудових ресурсів. Фіктивна робота 
(залежність) вводиться для відображення технологічного та 
організаційного взаємозв'язку подій, вона не потребує затрат часу, а 
також затрат матеріальних та трудових ресурсів. Залежність 
показується пунктирною лінією. 

Подія - це факт закінчення однієї або декількох робіт, необхідний і 
достатній для початку наступних робіт. Події зображують у вигляді 
круга чи інших геометричних фігур. 

В сітковому графіку існують такі події: 
> вихідна подія - подія, яка немає попередніх у межах сіткового 

графіка; 
> завершальна подія - подія, яка немає наступних у межах графіка; 
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> початкова подія - визначає початок даної роботи і є кінцевою 
для попередніх робіт; 

> кінцева подія - визначає закінчення даної роботи і є початком для 
наступних робіт; 

> складна подія - це подія, яка є початковою або кінцевою для 
двох або більше робіт. 

Схематичне позначення робіт і подій на сітковому графіку та їх 
відповідне позначення, яке ми будемо використовувати в подальших 
розрахунках, наведено нарис. 7.4. 

Рис. 7.4. Схематичне позначення робіт і подій на сітковому стрілчастому 
графіку 

Умовні позначення : 
у - дана робота; Ц - тривалість даної роботи;4, - тривалість попередньої роботи; 
їік - тривалість наступної роботи; і - початкова подія для даної роботи; / - кінцева 
подія для даної роботи; к - попередня подія для даної роботи; к - наступна подія для 
даної роботи. 

Шлях - це безперервна послідовність робіт на сітковому графіку. 
Його довжину визначає сума тривалостей цих робіт. У межах 
сіткового графіка може існувати декілька шляхів. 

Повний шлях - це шлях від вихідної до завершальної події. 
Критичний шлях - це повний шлях на графіку, який має найбільшу 

довжину. Роботи, що лежать на критичному шляху, також називають 
критичними. Якраз тривалість критичного шляху визначає найменшу 
загальну тривалість робіт проекту в цілому, виходячи з технології 
виконання робіт. Тривалість виконання всього проекту в цілому може 
бути скорочена за рахунок скорочення робіт що лежать на критичному 
шляху. Відповідно, будь-яка затримка виконання робіт, що лежать на 
критичному шляху, може привести до збільшення тривалості 
здійснення проекту. 

Метод діаграм передування (графіків передування) набув 
останнім часом більшого розповсюдження, ніж стрілчасті сіткові 
графіки в умовах розповсюдження програмного забезпечення для 
персональних комп'ютерів. Основні переваги методу діаграм 
передування: 
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^ діаграми передування легше створювати, оскільки спочатку 
можна зобразити всі роботи у вигляді прямокутників, а потім 
показати, в результаті аналізу, зв'язки між ними; 
^ для діаграм передування легше створювати програмні 
продукти, а при роботі з такими програмними продуктами легше 
вводити вихідну інформацію, на основі якої в подальшому буде 
розраховуватись та будуватись сітковий графік (спочатку вводяться 
роботи, потім- зв'язки між кожною з робіт); 

> від діаграм передування легше перейти до діаграм (графіків 
Гантта), що використовується в програмних продуктах з 
планування проектів. 

Діаграми передування мають такі особливості: 
1. Події в діаграмах передування зображують у вигляді 
прямокутників (рис. 7.5), всередині яких вказується номер роботи 
(може вказуватись назва роботи, шифр роботи в \¥В§), тривалість 
роботи, ранній почато та раннє закінчення, пізній початок і пізнє 

ранній початок роботи 
тривалість роботи раннє закінчення роботи 

номер роботи (назва, шифр роботи в \Л/В8) 

пізній початок роботи повний резерв пізнє закінчення роботи 

Рис. 7.5. Позначення робіт на діаграмах передування 

2. Залежності між роботами показують на графіках стрілками між 
прямокутниками (блоками). Стрілки показують, як роботи зв'язані 
між собою, а також послідовність виконання робіт. 
3. Довжина та кут нахилу стрілки вибирається довільно, 
виходячи з умови зручності складання графіка. 

Послідовність побудови та розрахунків основних параметрів 
сіткового графіка методом діаграм передування розглянемо на 
прикладі проекту, дані щодо якого наведені в табл.7.2. 
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Таблиця 7.2 
Вихідні дані для побудови сіткового графіка методом діаграм 

передування 

№ Взаємозв'язок робіт Триваліст 
роботи попередня наступна ь роботи, міс. 

1. - 7, 2, 9, 11 1,0 

2. 1 3 4,0 

3. 2 4 5,0 

4. 3 5 7,0 

5. 4 6 7,5 

6. 5 14 5,5 

7. 1 8 6,5 

8. 7 14 5,5 

9. 1 10 6,0 

10. 9 14 8,0 

11. 1 12 1,0 

12. 11 13 7,5 

13. 12 14 3,0 

14. 8, 6, 10, 13 15 5,5 

15. 14 - 1,0 

Послідовність побудови та визначення основних параметрів 
сіткового графіка методом діаграм передування: 

1. На основі аналізу змісту робіт проекту та їх взаємозв'язку 
будується діаграма передування, на якій вказуються номери 
(назви, шифри) кожної з робіт, їх тривалості та зв'язки між 
роботами (рис. 7.6); 
2.Розраховуються ранні строки початку та закінчення кожної з 
робіт (рис. 7.7). 

З .Розраховуються пізні строки початку та закінчення кожної з 
робіт (рис. 7.8). 

4. Розраховуються повні резерви для кожної з робіт (рис. 7.9). 
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Рис. 7.6.Вигляд діаграми передування до початку визначення 
основних параметрів сіткового графіка 

Рис. 7.7. Визначення ранніх строків початку та закінчення робіт 

Рис. 7.8. Визначення пізніх строків початку та закінчення робіт 
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Рис. 7.9. Визначення резервів для кожної з робіт сіткового графіка 

Сіткове планування в умовах невизначеності тривалості 
робіт досить часто використовується при плануванні робіт проектів у 
зв'язку з їх унікальністю. У таких випадках користуються 
експериментальними та статистичними даними для визначення 
тривалості виконання певних робіт. 

Для того, щоб розрахувати очікувану тривалість роботи, 
необхідно мати три значення тривалості цієї роботи, а саме: 

> мінімальна (оптимальна) тривалість і т т , - це тривалість 
роботи при ідеальному її забезпеченні; 
> найбільш ймовірна тривалість ін,в - тривалість роботи при 
нормальних умовах її забезпечення; 
> максимальна можлива тривалість (тах - тривалість роботи при 
умовах виникнення певних перешкод в її забезпеченні. 

У крайньому випадку, для планування проекту необхідно знати 
хоча б мінімальну та максимально можливу тривалість кожної з робіт. 

Якщо для певної роботи відома її мінімальна (оптимальна) 
тривалість і т т , максимально можлива тривалість і т а х , та найбільш 
ймовірна тривалість і н в , то очікувану тривалість і о ч , кожної з робіт 
розраховують за формулою: 

+ _ І щ і п ~ * ~ 4 І Н В ~ * ~ І т а х . / 7 1 \ 
1 О Ч ~ ~ , ' V • / 

О 

Якщо ж для певної роботи відома тільки її мінімальна 
(оптимальна) тривалість і т т та максимально можлива тривалість і т а х , 
то очікувану тривалість кожної з робіт розраховують за формулою: 
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5 

Ресурсне планування тісно пов'язане з календарним плануванням. 
Під ресурсами в управлінні проектами розуміють матеріальні, 
технічні, фінансові та трудові ресурси. В ході ресурсного планування 
проектів одними з найважливіших завдань, які потрібно вирішувати є: 

> побудова ресурсних гістограм на основі календарного 
планування; 

> оптимізація ресурсних гістограм з метою раціонального 
використання ресурсів; 

^ оперативне корегування гістограм виходячи з наявних 
ресурсів в процесі реалізації проекту. 

Для побудови ресурсних гістограм необхідно мати лінійний або 
сітковий календарний план виконання робіт та орієнтовну потребу в 
певному ресурсі для цієї роботи. Як правило, при побудові ресурсних 
гістограм (діаграм) над або під лінійним зображенням роботи 
вказується необхідне значення ресурсу для виконання цієї роботи. 
Діаграма, як правило, будується під календарним планом лінійним або 
сітковим графіком. По горизонтальній осі відкладають час, а по 
вертикальній - сумарне значення необхідного ресурсу за певний 
проміжок часу (рис. 7.10, а). Як видно з рис. 7.10, необхідний ресурс 
протягом даного відрізку часу використовується нерівномірно. У 
зв'язку з цим проводять оптимізацію (згладжування) ресурсних 
гістограм. Як правило, після згладжування можуть бути три 
характерні види діаграм потреб в ресурсах протягом певного етапу 
проекту, або проекту в цілому: 

> прямокутна - потреба в ресурсі залишається постійною; 
> східчаста - потреба в ресурсі зростає плавно стрибкоподібно -

сходинками ; 
>трикутна - потреба в ресурсі поступово зростає до певного 

максимуму, а потім - поступово зменшується (така форма є 
найбільш поширеною і наведена на рис.7.10, б). 
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Умовні позначення 

тривалість роботи, зображена у вигляді відрізка прямої; 

кількість працюючих 

\ резерв часу 

І" , 

^ ^ " ^ ^ ^ - робота, що лежить па критичному шляху 

і 1 - робота після укомплектування 

Рис. 7.10. Побудова згладженої (укомплектованої) ресурсної гістограми 
робіт по проекту 

а) гістограма потреби в трудових ресурсах до згладжування; 
б) укомплектована (згладжена) гістограма потреби в трудових 

ресурсах 
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Для згладжування ресурсних гістограм в першу чергу потрібно 
вибрати з кількох ресурсів, які витрачаються в ході реалізації проекту, 
найважливіший з ресурсів, який в подальшому і підлягатиме 
згладжуванню. В подальшому проводять згладжування ресурсної 
гістограми, в основному змінюючи тривалість або строки проведення 
некритичних робіт за рахунок повного або часткового резерву 
(рис. 7.10, б). 

Запитання для самоконтролю 

1. В чому сутність структури декомпозиції робіт проекту (\УВ8), 
яке її призначення? 

2. Що є елементом найнижчого рівня у \УВ8? 
3. Чи можна для одного і того ж проекту створити кілька \УВ8? 
4. Які основні принципи формування рівнів у \УВ8? 
5. До якого найнижчого рівня здійснюється декомпозиція в ОВ8 

проекту? 
6. У чому сутність двоспрямованої структуризації проекту? 
7. За якою формулою визначається очікувана тривалість роботи, 

якщо відома її мінімальна (оптимальна) тривалість та 
максимально можлива тривалість і т а х ? 

8. Які дані необхідно мати для побудови ресурсних гістограм? 
9. Які основні переваги сіткових графіків у вигляді діаграм 

передування порівняно зі стрілчастими сітковими графіками? 
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8. Організація проектного фінансування. Планування 
витрат на проект, зміст та значення кошторисної 

документації 

8.1. Форми та джерела фінансування проектів 

Найбільш розповсюдженими є такі форми фінансування проекту: 
> акціонерні інвестиції (внески коштів, устаткування, 

технологій); 
> лізингове фінансування (здійснюється на основі 

довгострокової оренди майна зі збереженням права власності 
за орендодавцем); 

> іпотека (застава нерухомого майна з метою одержання 
грошової позики); 

> боргове фінансування (за рахунок кредитів банків і 
боргових зобов'язань юридичних або фізичних осіб), 
проектне фінансування також можна віднести до 

боргового фінансування. 
Акціонерне фінансування. Акціонерний капітал, який 

базується на емісії акцій, може мати форму грошових внесків, 
техніки й технології, а також послуг, документації, майнових 
прав, прав використання ресурсів тощо. Перевага акціонерної форми 
фінансування проекту полягає в тому, що основний обсяг необхідних 
ресурсів надходить на початку або під час реалізації проекту. Ця 
форма дає змогу перенести розрахунки з інвесторами на пізніші 
терміни, коли підвищується спроможність проекту генерувати 
прибутки. Водночас проекти фінансуються через випуск як акцій, 
так і боргових зобов'язань. 

Лізингове фінансування. Якщо підприємство не має вільних 
коштів, щоб купити устаткування, воно може звернутися до лізингової 
компанії. Замість запозичення фінансових коштів підприємство може 
взяти устаткування чи інші виробничі активи в оренду. Таке 
фінансування називають лізинговим. Відповідно до укладеного 
договору лізингова компанія повністю виплачує виробнику (або 
власнику) вартість устаткування і здає його в оренду з правом 
викупити наприкінці оренди. Таким чином, підприємство одержує 
довгострокову позичку від лізингової фірми, яку поступово сплачує в 
результаті віднесення платежів за лізингом на собівартість продукції. 
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Лізинг дає змогу підприємству одержати устаткування й почати його 
експлуатацію, не відволікаючи кошти з обороту. 

Іпотека — це позичка під заставу нерухомості. Іпотека є одним з 
найважливіших джерел фінансування проектів у країнах з ринковою 
економікою. Об'єктом застави можуть бути будівлі, споруди, будинки, 
земля та інші види нерухомості, що перебувають у власності 
підприємств і фізичних осіб. 

Для фінансування проектів застосовують такі форми іпотечних 
позичок: 

- стандартну — сплата боргу й виплата відсотків рівними 
частинами; 

- зі зростанням платежів — на початковому етапі збільшення 
внесків з визначеним постійним темпом, а далі - виплата їх 
постійними сумами; 

- зі змінною сумою виплати — виплата у пільговий період тільки 
відсотків без збільшення основної суми боргу; 

- із заставним рахунком — відкриття спеціального рахунка, на 
який боржник вносить певні грошові кошти для підстрахування 
виплати внесків на етапі реалізації проекту. 

Боргове фінансування. Джерелами боргового фінансування 
проектів є довгострокові кредити в комерційних банках, кредити в 
державних установах, іпотечні позички, приватне розміщення 
боргових зобов'язань, а також емісія облігацій і боргових 
зобов'язань, зокрема, в разі здійснення проектів на діючих 
підприємствах. 

Варіанти фінансування проекту треба вибирати з урахуванням 
можливості погашення кредиту і виплати процентної ставки. 
Найчастіше основним джерелом кредитів є комерційні банки. 
Проте не тільки вони надають кошти для реалізації проектів. У 
кредитуванні беруть участь і фінансові організації. Банківські 
установи аналізують варіанти проекту; організують фінансування 
проекту; якщо потрібно, виконують функції фінансового 
консультанта, розроблюють схеми розподілу ризиків, здійснюють 
зв'язок з іншими кредиторами. 

Однією з форм залучення засобів для нарощування власного 
капіталу є боргові зобов'язання, тобто зобов'язання підприємства 
повернути кредитору певну суму коштів через фіксований період часу 
з узгодженою премією у вигляді частини прибутку від проекту. 
Іншими словами, це позичка. Цей засіб залучення коштів пов'язаний зі 
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значним ризиком. Для того, щоб умови інвестування стали більш 
прийнятними, до боргових зобов'язань додають цінні папери 
боржника — варанти, облігації з фіксованою процентною ставкою, 
конвертовані та субординарні конвертовані облігації. 

Останніми роками розвинені країни широко застосовують 
проектне фінансування - один з видів боргового фінансування. Таке 
фінансування полягає в тому, що банк-кредитор аналізує 
пропонований інвестиційний проект, доводить його до рівня, що дає 
змогу організувати його успішне фінансування, веде переговори з 
кредиторами, передає на комерційних умовах замовнику сформований 
варіант з конкретними висновками та пропозиціями. У цьому разі 
інвестори мають істотну гарантію життєздатності та ефективності 
проекту. 

Організація фінансування за типом проектного дає змогу на 
початковій стадії реалізації проекту оцінити можливості його 
основних учасників, визначити потреби проекту в запозичених 
фінансових ресурсах, а також прибутки після здачі підприємства в 
експлуатацію, розподілити ризики створення та функціонування 
підприємства між усіма зацікавленими юридичними та фізичними 
особами. 

Залежно від частки ризику, яку бере на себе кредитор, розрізняють 
такі види проектного фінансування: 

> з повним регресом на позичальника; 
> без регресу на позичальника; 
> з обмеженим регресом на позичальника. 

Регрес - це право кредитора пред'являти фінансові вимоги до 
позичальника. Право регресу регламентує відносини серед суб'єктів 
інвестиційного процесу. Збільшення (посилення) регресу приводить 
до погіршення коефіцієнта боргу, його покриття і відповідно до 
зменшення забезпеченості боргу. Посилення регресу підвищує 
інвестиційні ризики з боку позичальника і відповідно зменшує 
вартість позички. 

Фінансування з повним регресом на позичальника 
найпоширеніша форма проектного фінансування. Перевагу їй 
віддають через швидкість і простоту одержання коштів, необхідних 
для фінансування проекту. Крім того, вартість цієї форми нижча, ніж 
фінансування без регресу на позичальника та з обмеженим регресом 
на позичальника. 

Цей тип фінансування застосовується для проектів, які мають 
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державне значення, здійснюються під гарантію держави або за 
державної підтримки. До таких проектів належать проекти розвитку 
пріоритетних регіонів та галузей, виробничої та соціальної 
інфраструктури, які є переважно малоприбутковими або 
некомерційними. 

Фінансування без регресу на позичальника зумовлює покладання 
всієї відповідальності за реалізацію проекту на фінансово-кредитну 
організацію. Банк бере на себе всі інвестиційні ризики та 
відмовляється від будь-яких зворотних вимог (регресу) з приводу 
розподілу відповідальності. 

Така форма фінансування має високу вартість для позичальника, 
оскільки кредитор сподівається одержати відповідну компенсацію за 
високий ступінь ризику. Без регресу на позичальника фінансуються 
високоприбуткові проекти, що дають у результаті реалізації 
конкурентоспроможну продукцію, наприклад, пов'язані з видобутком 
і реалізацією корисних копалин. Для того, щоб кредитори ризикнули 
вкласти кошти в такий проект, необхідні наступні умови: 

> застосування добре відпрацьованої технології, що дає змогу 
випускати конкурентоспроможну продукцію; 

> можливість оцінки ризиків будівництва, виходу на проектну 
потужність, а також пов'язаних з функціонуванням проекту; 

> можливість оцінки ринку продукції, яка має бути реалізована, 
щоб заздалегідь визначити цінові ризики; 

> надійні домовленості з постачальниками сировини, 
комплектуючих деталей, енергоносіїв і визначені ціни на ці 
ресурси. 

Фінансування без регресу на позичальника застосовується досить 
рідко. Банк бере на себе інвестиційні ризики тільки за дуже 
ефективними проектами та встановлює при цьому дуже високі 
процентні ставки. Перед укладанням кредитного договору 
позичальник проводить досить значну аналітичну роботу щодо 
техніко-економічного обґрунтування проекту. Вартість фінансування 
такого проекту для позичальника є досить високою, оскільки він має 
погасити, крім високого банківського проценту, витрати з оплати 
послуг консалтингових та інжинірингових фірм по обґрунтуванню 
проекту. Тому позичальник погоджується на цей тип фінансування 
при відсутності інших джерел. 

При проектному фінансуванні з обмеженим регресом на 
позичальника (з частковим регресом на позичальника, без регресу на 
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позичальника) спочатку оцінюють усі пов'язані з реалізацією проекту 
ризики, які в подальшому розподіляються між учасниками проекту 
так, щоб кожен міг брати на себе ризики, що залежать від нього. 
Наприклад, замовник несе відповідальність за виділення ділянки під 
будівництво та вчасне надання проектно-кошторисної документації 
для підрядника-будівельника; позичальник - відповідальність за 
ризики, пов'язані з експлуатацією об'єкта; підрядник-будівельник -
ризик завершення будівництва об'єкта та введення його в 
експлуатацію у встановлені строки; постачальник устаткування -
ризик, пов'язаний з комплектністю, якістю та своєчасністю поставок. 

До переваг цієї форми проектного фінансування належать його 
помірна ціна і максимальний розподіл ризиків за проектом 
позичальника. При цьому зацікавлені в реалізації проекту сторони 
беруть на себе конкретні комерційні зобов'язання. 

Контроль за дотриманням умов фінансування здійснюють, як 
правило, на основі регулярних ревізій, оцінюючи такі основні сторони 
проекту: фактичні витрати; потік реальних грошей; фінансовий стан 
проекту і компаній-учасників, що реалізують цей проект; звітність; 
управління фінансами; помилкові витрати. Ефективність роботи 
керівника проекту оцінюють переважно за тим, як успішно він 
організовує роботу з контролю за витратами на проект. 

Існують такі джерела фінансування проектів: 

> власні фінансові кошти (прибуток, амортизаційні 
відрахування, кошти, які виплачують страхові органи як 
відшкодування), а також інші види активів (основні фонди, 
земельні ділянки тощо) і залучених коштів (кошти від 
продажу акцій, добродійні чи інші внески, кошти, які 
виділяють вищі за рівнем холдингові чи акціонерні 
компанії , промислово-фінансові групи на безоплатній 
або пільговій основі); 

> асигнування з державного, регіональних і місцевих 
бюджетів, фонду підтримки підприємництва, надані на 
безоплатній основі; 

> іноземні інвестиції, надані у формі фінансової чи іншої 
участі у статутному капіталі спільних підприємств, а також 
у формі прямих грошових внесків міжнародних 
організацій і фінансових установ, держав, підприємств та 
організацій різних форм власності; 
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> різні форми позикових коштів, зокрема, кредити, надані 
державою на зворотній основі; кредити іноземних 
інвесторів; облігаційні позики; кредити банків, 
інвестиційних фондів і компаній, страхових товариств, 
пенсійних фондів; векселі тощо. 

8.2. Особливості фінансування інвестиційних проектів за 
рахунок бюджетних коштів 

8.2.1. Загальні відомості про напрямки та об'єкти, 
що можуть фінансуватись за бюджетні кошти. Поняття 

про титульні списки об'єктів інвестицій 

Бюджетне фінансування. Централізовані інвестиції, що 
фінансуються з державного, регіонального та місцевого бюджетів, 
концентруються на пріоритетних напрямках розвитку економіки. Перелік 
інвестиційних проектів, які здійснюються за рахунок державних 
інвестицій, формують у суворій відповідності до цілей і пріоритетів 
інвестиційної політики. Централізовані інвестиції з бюджету у виробничу 
сферу виділяються, як правило, на незворотній і зворотній основі у 
порядку, який визначається відповідно до існуючих нормативів. 
Довгострокові кредити, у тому числі і пільгові, що надаються 
підприємствам для реалізації інвестиційних проектів, мають бути 
повернені у встановленому порядку. 

Повністю або частково з державного бюджету України можуть 
фінансуватись інвестиційні проекти, що здійснюється за такими 
основними напрямами: 

> загальні функції державного управління; 
> оборона; 
> громадський порядок; 
> безпека та судова влада; 
> економічна діяльність; 
> охорона навколишнього природного середовища; 
> житлово-комунальне господарство, охорона здоров'я; 
> духовний та фізичний розвиток; 
> освіта, 
> соціальний захист та соціальне забезпечення. 

Підприємства, установи та організації усіх форм власності, що 
здійснюють реалізацію інвестиційних проектів, фінансування яких 
здійснюється за рахунок державних та змішаних вкладень в Україні, 
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повинні врахувати, що основними об'єктами, які можуть 
фінансуватись за бюджетні кошти, є: 

> об 'єкт виробничого призначення; 
> об 'єкт невиробничого призначення; 
> реконструкція діючих підприємств. 

Титульний список об'єкта інвестицій (в подальшому титул 
об'єкта) є документом, обов'язковим для міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій, банків, що 
здійснюють супроводження, фінансування та реалізацію проекту із 
залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної 
власності. 

Титул об'єкта визначає основні техніко-економічні показники 
будови (об'єкта) і містить такі відомості: найменування будови 
(об'єкта) та її місцезнаходження, сфера управління, до якої вона 
належить, галузь, характер будівництва (нове будівництво, 
розширення, реконструкція, технічне переоснащення підприємства, 
об'єкта, споруди), обсяг капіталовкладень та завдання щодо введення 
у дію потужностей і основних фондів на весь період будівництва з 
розподілом за роками та врахуванням нормативних термінів 
тривалості будівництва. 

Внутрішньобудівельний титул об'єкта складається замовником на 
основі погодженого та затвердженого у встановленому порядку 
титулу об'єкта. У ньому визначаються об'єкти та споруди, будівництво 
яких здійснюватиметься у плановому році, зазначається їх 
кошторисна вартість та залишок її на початок року, обсяг капітальних 
вкладень на рік, у тому числі витрати замовника. 

Зміни до форм титулів об'єктів та внутрішньобудівельних титулів 
вносяться Мінекономіки за погодженням з Міністерством 
регіонального розвитку та будівництва і Мінфіном. 

Титул будови (об'єкта), будівництво якої розпочинається, 
складається і затверджується на весь період будівництва із 
визначенням джерел фінансування та розподілом за роками обсягів 
капітальних вкладень, у тому числі за рахунок бюджетних коштів, та 
завдань щодо введення у дію потужностей і основних фондів з 
урахуванням нормативних термінів тривалості будівництва. 

Показники титулів будов (об'єктів) є плановими як для замовника, 
так і для підрядника, щодо фінансування будов (об'єктів), а також 

135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



засобом забезпечення ефективного використання державних 
капітальних вкладень. 

Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, та 
перехідних складаються замовниками і подаються до органів вищого 
рівня, до сфери управління яких вони належать, для погодження та 
затвердження, вони складаються для всіх будов (об'єктів) виробничого 
і невиробничого призначення. 

Титули будов (об'єктів), будівництво яких розпочинається, 
складаються тільки за умови забезпечення перехідних будов (об'єктів) 
галузі капітальними вкладеннями в обсягах, необхідних для 
завершення їх будівництва у нормативні терміни. 

Титули об'єктів виробничого та невиробничого призначення 
розрахунковою кошторисною вартістю 30 млн. гривень і більше 
затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням 
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних 
державних адміністрацій-замовників за погодженням з Мінекономіки. 

Титули будов (об'єктів) розрахунковою кошторисною вартістю 
від 10 до 30 млн. гривень затверджуються міністерствами, іншими 
центральними органами виконавчої влади, обласними державними 
адміністраціями-замовниками за погодженням з Мінекономіки. 

Титули будов (об'єктів) розрахунковою кошторисною вартістю 
до 10 млн. гривень затверджуються керівниками підприємств 
державної власності за погодженням з органами вищого рівня, до 
сфери управління яких вони належать. 

Титули перехідних об'єктів розрахунковою кошторисною 
вартістю 10 млн. гривень і більше затверджуються міністерствами, 
іншими центральними органами виконавчої влади, за погодженням з 
Мінекономіки, а титули перехідних об'єктів розрахунковою 
кошторисною вартістю до 10 млн. гривень - керівниками 
підприємств державної власності за погодженням з органами вищого 
рівня, до сфери управління яких вони належать. 

Титули будов (об'єктів) виробничого і невиробничого призначення, 
будівництво яких розпочинається та здійснюється із залученням 
іноземних кредитів під гарантію Кабінету Міністрів України, 
незалежно від розрахункової кошторисної вартості, затверджуються 
Кабінетом Міністрів України за поданням міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади, обласних державних 
адміністрацій-замовників за погодженням з Мінекономіки. 
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8.2.2. Організація фінансування інвестиційних проектів за 
рахунок бюджетних коштів 

Відповідно до діючого законодавства в Україні, існує певний 
порядок фінансування інвестиційних проектів повністю або частково 
за рахунок державного бюджету, який буде розглянутий нижче. 

Після набрання чинності закону про Державний бюджет України 
на відповідний рік, за результатами відбору інвестиційних проектів 
згідно з "Порядком проведення на конкурсних засадах оцінки та 
відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів 
державного бюджету", Міністерство економіки подає на затвердження 
Кабінету Міністрів України розподіл державних капітальних вкладень 
за головними розпорядниками коштів державного бюджету та перелік 
об'єктів, що фінансуються за рахунок цих коштів. 

Підприємствам, установам та організаціям державної та 
комунальної форми власності державні капітальні вкладення 
надаються на безповоротній основі, а підприємствам, установам та 
організаціям іншої форми власності - на умовах кредиту для 
фінансування проектів, розраховані терміни здійснення яких не 
перевищують трьох, а в окремих випадках - п'яти років. 

Для здійснення видатків на фінансування проектів за рахунок 
державних капітальних вкладень замовники подають до відповідних 
органів Державного казначейства за місцем розташування такі 
документи: 

> титул будови (об'єкта) або титул перехідної будови (об'єкта); 
> внутрішньобудівельний титул будови (об'єкта); 
> титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для 

будівництва); 
> договір підряду (контракт) з визначенням вартості 

будівництва. У разі здійснення будівництва об'єкта кількома 
генеральними підрядниками договір підряду (контракт) 
подається окремо щодо кожного виконавця, а для перехідних 
об'єктів - додатковий договір до договору підряду (контракту) 
на виконання робіт у поточному році; 

> наказ або рішення про затвердження проектно-кошторисної 
документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або 
об'єкт; 
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> інші документи згідно з нормативно-правовими актами 
Державного казначейства щодо касового виконання 
державного бюджету за видатками. 

У разі фінансування проектів за рахунок змішаних капітальних 
вкладень (фінансування об'єкта частково за рахунок бюджету, 
частково - за рахунок власних коштів інвестора), замовники подають 
такі ж документи, як і у випадку повного фінансування проекту за 
рахунок державних коштів до відповідних органів Державного 
казначейства за наявності підтвердження всіх джерел фінансування. 

8.2.3. Порядок здійснення розрахунків за виконані роботи 
у капітальному будівництві та організація контролю за 

використанням державних капітальних вкладень 

Розрахунки за виконані роботи, поставлену продукцію та надані 
послуги в будівництві здійснюються за договірними цінами, 
відповідно до укладених договорів (контрактів), вимог законодавства 
та проводяться платежами за об'єкт у цілому або проміжними 
платежами (за етапи, черги будівництва, пускові комплекси або 
окремі види робіт, конструктивні елементи). 

Розрахунки здійснюються на підставі актів приймання виконаних 
робіт і здійснюються в межах не більш, як 95 % їх загальної вартості 
за договірною ціною. 

Замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено 
договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 
30 відсотків річного обсягу робіт. Підрядник зобов'язується 
використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних 
для виконання для робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом 
трьох місяців після одержання авансу. Після закінчення 
трьохмісячного терміну невикористані суми авансу повертаються 
замовнику. 

Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після 
виконання і приймання всіх передбачених договором (контрактом) 
робіт, підписання та затвердження акта державної (робочої) комісії з 
прийняття об'єкта в експлуатацію. 

Приймання та оплата робіт, виконаних субпідрядниками, 
здійснюється генеральним підрядником або замовником на підставі 
підписаних документів згідно з умовами договору (контракту). 
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Контроль за цільовим та ефективним використанням державних 
капітальних вкладень здійснюється органами державної контрольно-
ревізійної служби в установленому порядку. 

Органи Державного казначейства здійснюють поточний контроль 
за цільовим спрямуванням державних капітальних вкладень під час 
проведення платежів. 

Контроль за своєчасним поверненням кредитів, наданих за рахунок 
державних капітальних вкладень, здійснюють головні розпорядники 
коштів державного бюджету. Органи Державного казначейства ведуть 
облік повернення кредитів. 

Відповідальність за цільове використання державних капітальних 
вкладень та своєчасне поверненням кредитів, наданих за рахунок 
державних капітальних вкладень, несуть головні розпорядники коштів 
державного бюджету, замовники (позичальники) згідно з чинним 
законодавством. 

8.3. Розробка кошторису проекту 

Детальне планування витрат на проект - одна з найважливіших 
складових успішної його реалізації. Кошторис - це комплекс 
документальних розрахунків, необхідних для визначення розміру 
витрат на проект. Він має подвійне значення: по-перше - це документ, 
що визначає вартість проекту; по-друге - інструмент для контролю та 
аналізу витрат коштів і ресурсів на його реалізацію. 

Призначення кошторисів. На основі кошторисів визначають обсяг 
капіталовкладень, до яких входять витрати на придбання 
технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного та іншого 
устаткування, приладів, інструменту та виробничого інвентарю, 
необхідних для функціонування підприємства; на будівельні роботи; 
на роботи з монтажу устаткування (монтажні роботи); на здійснення 
технічного й авторського нагляду, на розробку проектної документації 
та ін. 

Кошториси складають у процесі проектування на основі графічних 
матеріалів, специфікацій до них і пояснювальних записок. Потім 
визначають витрати, пов'язані з реалізацією проекту. На основі 
кошторисної вартості проекту визначають договірні ціни і укладають 
контракти (договори) між замовниками та підрядниками, генеральним 
підрядником і субпідрядниками. 

Показники кошторисної вартості застосовують для оцінки варіантів 
проектних рішень і вибору з них економічно найбільш 
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обґрунтованого, а також для прийняття оптимальних варіантів 
організації робіт, конструктивних і об'ємно-планувальних рішень. 
Порівняння кошторисної вартості робіт і фактичних витрат — основа 
для виявлення джерел прибутку і причин збитковості робіт. Проте, в 
будь-якому разі кошторис дає тільки прогноз кінцевої вартості 
проекту, тому що його остаточна вартість стає відомою тільки тоді, 
коли фінансування проекту буде завершено. 

Методи визначення кошторисної вартості. Для визначення 
кошторисної вартості проекту і окремих його етапів та робіт 
застосовують ресурсний і базисно-компенсаційний методи. Базисно-
компенсаційний метод зводиться до розробки кошторисної 
документації за допомогою наявних кошторисних норм. Вартість 
проекту й окремих його етапів при цьому формується з огляду на 
фактичні витрати і остаточно може бути визначена тільки після 
завершення проекту. Ресурсний метод визначення вартості полягає в 
калькулюванні в поточних або прогнозованих цінах і тарифах 
елементів витрат (ресурсів), необхідних для реалізації проекту. 

Види та склад інвесторської кошторисної документації. Для 
визначення кошторисної вартості будівництва при проектуванні 
підприємств, будівель, споруд або їх черг складається інвесторська 
кошторисна документація таких видів: 

1. Локальні кошториси є первинними кошторисними 
документами і складаються на окремі види робіт та витрат для 
будівель і споруд або для загальномайданчикових робіт їх складають 
на підставі обсягів, що визначилися при розробленні робочої 
документації (робочих креслень). 

2. Локальні кошторисні розрахунки складаються також на 
окремі види робіт та витрат для будівель і споруд, або 
загальномайданчикових робіт, замість локальних кошторисів у тих 
випадках, коли обсяги робіт і розміри витрат остаточно не 
визначилися і підлягають уточненню. 

3. Об'єктні кошториси об'єднують у своєму складі на об'єкт у 
цілому дані з локальних кошторисів. 

4. Об'єктні кошторисні розрахунки об'єднують у своєму складі 
дані з локальних кошторисних розрахунків на об'єкт у цілому. 

5. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат складаються 
у тих випадках, коли необхідно визначити, як правило, в цілому 
кошти по будові, необхідні для відшкодування витрат, що не 
враховані кошторисними нормативами (наприклад, компенсації у 
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зв'язку з вилученням земельних ділянок під забудову; витрати, 
пов'язані із застосуванням пільг і доплат, встановлених урядовими 
рішеннями, витрат на отримання архітектурно планувальних завдань, 
технічних умов, експертних висновків). 

6. Заведені кошторисні розрахунки вартості будівництва 
підприємств будівель, споруд (або їх черг) складаються на основі 
об'єктних кошторисів, об'єктних кошторисних розрахунків і 
кошторисних розрахунків на окремі види витрат. 

7. Зведення витрат - це кошторисний документ, що об'єднує 
зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва. 

При проектуванні будов, будівництво яких планується здійснювати 
почергово, складаються: 

> розрахунок загальної вартості будівництва (зведення витрат); 
> зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 

першої черги; 
> розрахунки вартості будівництва наступних черг; 
> об'єктні розрахунки вартості. 

Склад інвесторської кошторисної документації визначається 
залежно від того, на якій стадії розробляється проектно-кошторисна 
документація, а також технічної складності об'єкта. 

В складі проекту розробляються: 
> зведення витрат (за необхідності); 
> зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва 

(розрахунок вартості будівництва); 
> об'єктні та локальні кошторисні розрахунки; 
> кошторисні розрахунки на окремі види витрат; 
> кошториси на проектні та вишукувальні роботи. 
У складі робочого проекту розробляються: 

> зведення витрат (за необхідності); 
> зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва; 
> об'єктні та локальні кошториси або об'єктні та локальні 

кошторисні розрахунки ( для випадків, які були описані вище); 
> відомості ресурсів до локальних кошторисів; 
> кошторисні розрахунки на окремі види витрат; 
> кошториси на проектні та вишукувальні роботи. 
У складі робочої документації розробляються: 
> об'єктні та локальні кошториси; 
> відомості ресурсів до локальних кошторисів. 
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При розробці передпроектної документації (техніко-економічні 
обґрунтування або ескізні проекти) визначається розрахункова 
вартість будівництва і складаються локальні, об'єктні розрахунки та 
зведений розрахунок вартості будівництва. Зазначені розрахунки 
складаються за відповідними формами кошторисної документації. 
При цьому склад інвесторської кошторисної документації може бути 
скороченим порівняно зі стадією "Проект" за умови забезпечення 
достовірності визначення вартості будівництва. 

Одночасно в складі кошторисної документації розробляються 
відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що входять до 
пускового комплексу (якщо відповідно до завдання на проектування 
виділяються пускові комплекси), та відомість кошторисної вартості 
об'єктів і робіт з охорони довкілля (за наявності відповідної 
документації). 

До інвесторської кошторисної документації в складі проекту 
(робочого проекту), що затверджується, додається пояснювальна 
записка, в якій повинні бути наведені: 

> посилання на територіальний район, де розташований об'єкт 
будівництва; 

> відомості про те, з якого року введено норми, та про ціни, в 
яких складено інвесторську кошторисну документацію; 

> обґрунтування для складання розрахунків інших витрат; 
> розміри кошторисного прибутку; 
> посилання на документи, відповідно до яких розробляється 

інвесторська кошторисна документація; 
> розрахунок розподілу коштів за напрямками капітальних 

вкладень (для житлово-цивільного будівництва). 
Кошторисна вартість розробки проектної документації на нове 

будівництво, розширення і технічне переозброєння діючих 
підприємств, будівель для різних галузей народного господарства 
визначається на основі " Правил визначення вартості проектно-
вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території 
України" з використанням багатотомного "Збірника цін на проектні 
роботи для будівництва". В даному збірнику вартість проектних робіт 
визначена в цінах 1990 року. Тому Міністерство регіонального 
розвитку та будівництва час від часу вводить коефіцієнти 
перерахунку, що враховують зміну вартості проектних робіт, які 
викликані інфляцією та іншими об'єктивними факторами. 
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Вартість виконання вишукувальних робіт визначається за 
допомогою "Збірника цін на вишукувальні роботи для будівництва". 

Кошторисні розрахунки, як правило, проводяться в два етапи. 
На першому етапі складаються кошториси окремо на розробку 

проектів, робочої документації, проведення інженерних вишукувань 
за формою 2п. 

На другому етапі на основі кошторисів, зроблених за формою 2п, 
розробляють узагальнюючий зведений кошторис за формою 1п. 

Розрахунок вартості розробки робочої документації виконується за 
формулою: 

Срд = (а + Ьх)-кор-киер, ( 8.1 ) 

де а і Ь - постійні величини для певного інтервалу основного 
показника об'єкта, що проектується, які приймаються з відповідної 
таблиці "Збірника цін на проектні роботи для будівництва"; х -
основний показник об'єкта, що проектується; к о р - коефіцієнт, що 
враховує раніше виконані проектні роботи; к П е р - коефіцієнт, що 
враховує зростання ціни на проектні роботи порівняно з цінами 1990 
року і приймається відповідно до існуючих нормативів, або на основі 
рішень Міністерства регіонального розвитку та будівництва. 

Вартість розробки проекту визначається за формулою: 

СП = СрдХ-кп, ( 8.2 ) 

де кП - коефіцієнт, що враховує співвідношення вартості розробки 
проекту відносно вартості розробки робочої документації (вартість 
розробки робочої документації, як правило, більша за вартість 
розробки проекту, тому кП практично завжди менше за 1). Значення 
кП приймають на основі "Збірника цін на проектні роботи для 
будівництва". 

Вартість виконання геодезичних вишукувань розраховують за 
формулою: 

С в = Ь ' х ' к п л ' к у р ' к о р Х к п е р 1 , ( 8 . 3 ) 

де С в - вартість виконання геодезичних вишукувань, грн ; Ь -
постійний коефіцієнт для певного інтервалу площі вишукувань, що 
приймається на основі "Збірника цін на проектно-вишукувальні 
роботи" ( ЗЦВР ); х - площа вишукувань, га; к п л - коефіцієнт, що 
залежить від площі вишукувань і приймається на основі ЗЦВР ;к у р -
коефіцієнт, що враховує умови виконання вишукувань, цей коефіцієнт 
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також приймається з ЗЦВР; к о р - коефіцієнт, що враховує 
використання результатів попередніх вишукувань; к п е р і - коефіцієнти 
перерахунку вартості вишукувань з цін 1990 року в ціни, що склались 
на момент розробки кошторису; він приймається з відомчих 
нормативних документів. 

8.4. Оцінка сучасного стану інвестування галузі водного 
господарства та меліорації земель 

Сучасний стан інвестування галузей народного господарства в 
Україні характеризується непропорційним розвитком економіки через 
орієнтацію потенційних інвесторів на більш прибуткові напрямки 
діяльності. Що стосується галузі водного господарства та меліорації 
земель, то через низку причин вона опинилась у найменш вигідному 
становищі. 

В останні роки за даними Держводагентства України рівень 
фінансування державних програм у галузі водного господарства за 
рахунок бюджетних коштів складає лише 50...70%. 

Таке становище зумовлює недостатнє забезпечення матеріально -
технічними ресурсами, добривами, відсутність необхідних 
агромеліоративних заходів, перебої в енергопостачанні, зменшення 
обсягів робіт з утримання та ремонту меліоративної техніки, постійну 
втрату кваліфікованих кадрів, неповне використання наукових 
розробок, недостатнє інформаційне забезпечення господарств тощо. 

У найгіршому стані знаходиться внутрішньогосподарська мережа 
меліоративних систем, ремонт якої виконують господарства власними 
силами, не маючи для цього а ні необхідної техніки, а ні 
кваліфікованих кадрів, а ні достатніх коштів. На багатьох системах 
склалась несприятлива гідромеліоративна та екологічна ситуація через 
значні втрати води, підтоплення, засолення та переосушення грунтів, 
надмірну хімізацію тощо. 

Орієнтація України на сталий екологічний розвиток та формування 
ринкових відносин вимагає нарощення основних фондів 
природоохоронного призначення і переорієнтації на екологічно чисті 
та економічно вигідні способи і технології виробництва. 

Крім того, і технічно справні діючі меліоративні системи, особливо 
осушувальні, не повністю відповідають сучасним вимогам 
прогресивного аграрного виробництва та забезпечення екологічної 
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рівноваги території, вони є морально застарілими і також потребують 
реконструкції та модернізації. 

Реконструкція меліоративної системи - це комплекс заходів, 
спрямованих на підвищення технічного рівня діючих систем з метою 
збільшення ефективності використання природних ресурсів шляхом 
зміни конструкцій і основних параметрів системи та її елементів, 
заміни морально застарілого обладнання. Іншими словами, 
реконструкція діючих систем включає комплексне їх переобладнання 
з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу. При 
реконструкції впроваджуються більш досконалі технології 
водорегулювання, засоби механізації та автоматизації, зменшуються 
витрати на експлуатацію, забезпечується дотримання вимог екології 
та охорони навколишнього природного середовища. Необхідний 
пошук альтернативних варіантів розвитку гідротехнічних видів 
меліорації, оптимальних типів і конструкцій зрошувальних та 
осушувальних систем, більш ефективних, надійних та екологічно 
безпечних шляхів зниження матеріало-, енерго-, фондо-, трудо- та 
водоємності сільськогосподарської продукції, а також збільшення 
виробництва продовольства та сировини. 

Проте, слід мати на увазі, що лише реконструкція не завжди може 
забезпечити бажаний еколого-економічний ефект. Потрібен цілий 
комплекс заходів: раціональне використання водних та земельних 
ресурсів, збільшення надійності меліоративної мережі, зниження 
експлуатаційних витрат, покращання рівня агротехнічних заходів, 
забезпечення виробництва технікою, кадрами, необхідними ресурсами 
тощо. 

Результатом реконструкції повинні бути зростання продуктивності 
праці та об'ємів виробництва сільськогосподарської продукції на 
меліорованих землях за умови дотримання екологічних вимог. Оновлення 
меліоративних систем дозволяє підвищити її технічну й екологічну 
надійність та збільшити термін її експлуатації. Адже тип економічного 
росту на сучасному етапі розвитку продуктивних сил в Україні повинен 
перейти з екстенсивного в інтенсивний, з кількісного в якісний і від'ємне 
кількісне зростання повинно компенсуватись якісним удосконаленням. 

Основними цілями та напрямками реконструкції меліоративних 
об'єктів на сучасному етапі розвитку повинні бути: 

^ запровадження прогресивних технологій меліоративного 
землеробства і раціонального використання земельних та водних 
ресурсів; 
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^ оперативне управління технологічними процесами; 
> автоматизація водорозподілу на великих системах; 
^ удосконалення поливної техніки, засобів автоматизації та 

водообліку; 
^ застосування водозберігаючих спеціальних способів поливу 

(крапельне, внутрішньогрунтове, аерозольне, синхронно-
імпульсне); 

^ удосконалення способів транспортування води, оновлення парку 
дощувальних машин; 

^ застосування ресурсозберігаючих технологій; 
> підвищення надійності меліоративних систем; 
^ перехід до поверхневого поливу на новій техніко-технологічній 

основі; 
> механізація експлуатаційних робіт на меліоративних системах; 
> оптимізація сівозмін, удосконалення структури посівів; 
^ створення водоохоронних зон, берегозахисних лісосмуг, 

агроландшафтне облаштування території; 
^ будівництво закритого дренажу на системах з відкритою 

мережею; 
^ переобладнання систем односторонньої дії на системи з 

двостороннім регулюванням водно-повітряного режиму ґрунтів 
тощо. 

Враховуючи кризовий стан економіки, відсутність достатніх 
інвестицій та посилення екологічних вимог, фахівці прогнозують різке 
скорочення або повне припинення нового меліоративного будівництва у 
найближчі 5 - 10 років. Розширення площ осушуваних і зрошуваних 
земель може мати локальний характер за рахунок коштів окремих 
землекористувачів (фермерів, колективних сільськогосподарських 
підприємств, асоціацій тощо). 

Як показує вітчизняний та зарубіжний досвід, водне господарство -
це галузь, яка не може існувати без підтримки держави і суспільства, а 
тому її не можна повністю переводити на комерційну основу 
(табл. 8.1). Проте сучасні умови виробництва та господарювання в 
Україні диктують певні вимоги до переходу від централізованого 
фінансування меліоративних заходів до змішаного, за участю 
приватних структур. 

Враховуючи важливу роль інвестицій в реконструкцію і технічне 
переозброєння меліоративних систем, інвестиційна стратегія 
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Держводагентства України тісно пов'язана зі стратегією регіонів, тому 
основними джерелами інвестицій в меліорацію повинні стати їхні 
внутрішні ресурси, а також централізовані державні капітальні 
вкладення. 

Таблиця 8.1 
Участь державних органів та приватних землевласників у фінансуванні 
меліоративних заходів в країнах з розвиненою ринковою економікою 

Країна Участь державних органів 
Участь 

землевласників 
(землекористувачів) 

США Державні інвестиції спрямовані в об'єкти, що 
вимагають значних витрат, наприклад, зрошення 
великих масивів посушливих земель. Всі значні 
гідромеліоративні та водогосподарські проекти 
здійснюються переважно за кошти федерального 
бюджету та бюджетів окремих штатів. 

Загалом фермери з 
власних прибутків 
відшкодовують тільки 
15...20% витрат, 
пов'язаних з 
меліорацією земель. 

Італія Держава фінансує на 100% вартість будівництва 
споруд: водосховищ, основних водних шляхів, 
відвідних каналів тощо. Субсидії з державного 
бюджету становлять в середньому 38%. За рахунок 
державного бюджету відшкодовується і частина 
експлуатаційних витрат. 

Фермери 
компенсують тільки 
55...65% вартості 
експлуатаційних 
витрат. 

Вели
кобри
танія 

Водогосподарське будівництво на 50...70% 
фінансується державою. Крім того, відповідно до 
прийнятих законів фермерам надаються державні 
субсидії в розмірі до 50% витрат, а також субсидії 
місцевих адміністративних органів в розмірі 
20.. .50% вартості будівництва. 

Землекористувачі 
покривають в 
середньому 30.. .50% 
вартості будівництва. 

Японія Великомасштабні заходи здійснюються 
переважно за рахунок бюджетних коштів Якщо 
об'єкт великий (площею понад 3 тис. га), то 
замовником виступає Міністерство сільського, 
лісового та рибного господарства Японії. В інших 
випадках - префектури або районні управління 
земельних ресурсів. 

За рахунок 
фермерів 
фінансуються невеликі 
МП. Частка фермерів у 
фінансуванні великих 
МП не перевищує 20% 
вартості 
водогосподарського 
проекту. 

Нідер
ланди 

Програми з переоблаштування земель на 65% 
фінансуються державою. Після проведених робіт за 
рахунок держави земля залишається її власністю і 
здається в оренду фермерам, які сплачують податок 
залежно від вартості основних фондів та 
розташування ферми. 

До 35% вартості 
загальних вкладень в 
меліоративні проекти 
сплачуються 
фермерами переважно 
за рахунок кредитів. 
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В країнах з розвиненою ринковою економікою інвестиції в галузь 
сільськогосподарських меліорацій здійснюють як держава, так і 
суб'єкти ринку: приватні сільгоспвиробники, землевласники тощо. 
Відомо, що меліорація земель не належить до прибуткових галузей і 
тому потребує державної підтримки, яка може здійснюватись у формі: 

^ надання дотацій, субсидій та кредитів на будівництво 
меліоративних систем; 

> прямого бюджетного фінансування окремих робіт за проектом; 
^ надання пільг при оподаткуванні суб'єктів господарювання на 

меліорованих землях; 
^ надання кредитних і фінансових пільг;видачі дозволів на 

реалізацію проекту, на експорт продукції, на видобуток 
необхідної сировини тощо; 

^ надання учасникам проекту тих чи інших обмежених ресурсів, 
передача у власність чи тимчасове користування державного 
майна, земельних ділянок; 

^ розробки регіональних програм розвитку виробничої та 
соціальної інфраструктури; 

^ надання інвесторам державних гарантій інвестиційних ризиків 
тощо. 

Міжгосподарські меліоративні об'єкти будуються за рахунок 
коштів держави і знаходяться на бюджетному фінансуванні. 
Внутрігосподарські системи створюються за рахунок фермерських 
господарств (кооперативів, об'єднань, товариств). 

Здебільшого меліоративні проекти не належать до 
високоприбуткових, проте відіграють значну соціально-економічну, 
продовольчу та екологічну роль, тому держава повинна приділяти їм 
першочергову увагу. Передача функції повного фінансування 
водогосподарських заходів до приватних структур означатиме 
прискорення занепаду галузі. Проте в процесі запровадження 
ринкових відносин зростає значення приватного фінансування 
внутрішньогосподарських меліоративних об'єктів. Адже на сьогодні 
95% землекористувачів становлять групи власників земельних часток 
(паїв) та фермерські господарства. 

Фінансування здійснюватиметься за рахунок: 
- коштів Державного бюджету України; 
- коштів місцевих бюджетів (з урахуванням заходів, які фінансуються 
в рамках державних, регіональних і галузевих програм й проектів); 

148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- коштів фондів охорони навколишнього природного середовища в 
складі бюджетів усіх рівнів; 
- коштів суб'єктів водогосподарського комплексу; 
- фондів страхування екологічних ризиків від наслідків надзвичайних 
ситуацій; 
- зовнішніх і внутрішніх позик; 
- грантів міжнародних організацій; 
- коштів міжнародних програм, благодійних внесків тощо; 
- коштів від розподілу платежів за використання і забруднення 
водних ресурсів та водні послуги. 

Запитання для самоконтролю 

1. Назвіть основні форми фінансування проектів. 
2. В чому сутність фінансування проекту з повним регресом на 

позичальника? 
3. Хто затверджує титули будов вартістю понад ЗО млн. грн.? 
4. Що таке локальні кошториси? 
5. Яка кошторисна документація входить до складу проекту? 
6. Яка кошторисна документація входить до складу робочого 

проекту? 
7. Яка кошторисна документація входить до складу робочої 

документації? 
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9. Контрактні роботи у проекті. Організація та 
проведення торгів при здійсненні водогосподарських 

проектів 

9.1. Загальний зміст контрактних робіт у проекті 

Контрактна стадія проекту починається вже на його початковій 
фазі, коли виникає необхідність у підписанні контрактів на виконання 
таких передпроектних робіт, як розробка ТЕО, ескізного проекту, 
бізнес-плану і триває впродовж всього життєвого циклу. 

Світова практика здійснення проектів свідчить, що вибір 
контакторів доцільно проводити на конкурсній основі, шляхом 
організації підрядних торгів, конкурсів, тендерів. Послідовність 
контрактної роботи в проекті наступна: 

1. Визначення необхідності в ресурсах, роботах та послугах, 
необхідних для реалізації проекту. 

2. Планування поставок і закупівель в часі. 
3. Визначення потенційних учасників проекту (контакторів) і 

аналіз їх можливостей. 
4. Розробка тендерної документації. 
5. Організація та проведення торгів на розробку ТЕО, ТЕР, 

ескізного проекту, бізнес-планів. 
6. Організація та проведення торгів на виконання проектно-

вишукувальних робіт та розробку кошторисної документації. 
7. Організація і проведення торгів на поставку матеріально-

технічних ресурсів та обладнання. 
8. Організація і проведення торгів на виконання робіт або надання 

послуг. 
9. Підписання контрактів з переможцями кожного з видів торгів. 
Контракт, договір, угода - юридичний документ, угода між двома 

і більше сторонами відповідно до якого одна сторона або кілька сторін 
отримують право на виконання певних дій. 

Торги (тендери) - це спосіб вибору на конкурсній основі учасників 
проекту, або форма закупівлі товарів при яких вибір виконавця, або 
постачальника проводиться на конкурсній основі. 

Метою проведення тендерів є більш ефективне використання 
капітальних вкладень, створення конкурентного середовища для 
розміщення замовлень і вибору підрядних контрактів, запобігання 
економічно необгрунтованого завищення цін, скорочення термінів 
реалізації проектів і контроль за якістю виконання робіт. При цьому, 
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значні переваги на торгах матиме організація (фірма), яка 
використовує в своїй роботі найсучасніші технології та методи від 
розробки до реалізації проекту. 

Об'єкт торгів - виробничий або невиробничий об'єкт, до якого 
належить предмет торгів. 

Предмет торгів - конкретні види товарів, робіт та послуг, з яких 
проводяться торги. 

При реалізації проектів в якості предмета торгів можуть виступати 
такі види робіт: 

1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт підприємств, 
споруд, будівель виробничого та невиробничого призначення, в 
тому числі і на умовах "під ключ". 

2. Виконання окремих комплексів будівельних або монтажних 
робіт та окремих видів цих робіт. 

3. Виконання інженерно-вишукувальних робіт. 
4. Розробка ТЕО, ТЕР, ескізного проекту . 
5. Розробка проектної та кошторисної документації. 
6. Управління проектом. 
7. Поставка комплексного технологічного обладнання, сировини, 

матеріалів. 
8. Послуги консультантів, інші послуги. 
Контрактор - сторона чи учасник проекту, що вступив у договірні 

відносини з замовником, і бере на себе відповідальність за виконання 
робіт за контрактом з метою отримання максимально можливого 
прибутку. Залежно від особливостей контрактів, що укладаються, 
виділяють таких контакторів: генеральний контрактор, субконтрактор, 
генконтрактор-проектувальник, генеральний підрядник, субпідрядник, 
постачальник. Відношення між замовником і контракторами 
відображені на рис. 9.1. 

Документація конкурсних торгів (тендерна документація) -
комплект документів, що містить інформацію щодо організаційних, 
технічних та комерційних характеристик об'єкта та предмету торгів, 
про умови і процедури проведення торгів (конкурсів, тендерів), а 
також інші питання, які повинні найти відображення в пропозиціях 
(офертах) учасників торгів. Тендерна документація передається 
претендентам (виконавцям) для підготовки ними тендерних 
пропозицій щодо предмету закупівлі. 
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Субконтракт на підряд 

Супідрядник 
будівельник 

— 7 4 

Субсубконтракти на підряд 

.А . 
Субсубпідрядник 

будівельник 1 

Рис. 9. 1. Контрактні відносини між замовником та іншими учасниками 
проекту 

Пропозиція конкурсних торгів (оферта, тендерна пропозиція) -
письмова пропозиція оферента (учасника) щодо предмету торгів (на 
поставку ресурсів, виконання робіт та здійснення послуг відповідно 
до ймовірних контрактів). 

Учасник процедури закупівлі (оферент) - претендент, (фізична або 
юридична особа) що письмово підтвердив намір взяти участь у 
процедурі закупівлі на умовах, викладених в тендерній документації. 

Акцепт - прийняття замовником тендерної пропозиції, яку визнано 
найкращою за результатами оцінки, та надання згоди на її оплату. 

9.2. Класифікація контрактів 

Контракти фіксують досягнуту між сторонами згоду на здійснення 
всього комплексу або окремих робіт чи послуг, що пов'язані з 
підготовкою, розробкою та реалізацією проекту, управлінням ним, 
умови виконання цих робіт, або згоду на поставку матеріально -
технічних ресурсів і обладнання. 
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Контракти класифікують залежно від: предмета договору; способу 
визначення ціни контракту; характеру організації інвестиційного 
процесу. 

За предметом договору контракти поділяють на: 
1. Контракт на поставку - це договір, відповідно до якого 

постачальник зобов'язується в обумовлені строки передати у 
власність (повну господарську власність або в оперативне управління) 
замовнику товар (певні матеріально-технічні ресурси), необхідний 
для реалізації проекту, а замовник зобов'язується прийняти товар і 
заплатити за нього визначену ціну. 

2. Контракт на підряд - договір, за яким одна сторона (підрядник) 
по завданню іншої сторони (замовник) зобов'язується виконати за 
оплату певну роботу (замовлення) результат виконання якої 
(закінчений проект об'єкта будівництва чи закінчене будівництво 
певного об'єкта) переходить у власність замовника. 

За способом визначення ціни контракту контракти поділяють на: 
1. Контракт з твердою ( фіксованою) ціною - передбачає 

виплату замовником підряднику раніше обумовленої твердої суми 
після поставки матеріалів, виконання робіт чи здійснення послуг. 
Обумовлена сума не підлягає перегляду, за виключенням випадків 
внесення замовником змін в проект в ході його виконання. 

Такого типу контракт застосовується в тих випадках, коли до 
початку робіт проекту є детально розроблена проектно-кошторисна 
документація. Ризик при виконанні таких контрактів лягає в більшій 
мірі на підрядника, оскільки можливе збільшення вартості 
субпідрядних робіт, зростання цін на матеріали, обладнання, 
проектно-конструкторські роботи, робочу силу. Крім того, для 
підрядника є ризик невиконання робіт в обумовлені строки внаслідок 
погодних умов, помилок і прорахунків. Разом з тим він має 
можливість підвищити прибуток за рахунок скорочення строків 
будівництва або зниження собівартості робіт. 

2. Контракт з відшкодуванням затрат - це договір, який 
передбачає відшкодування підряднику затрат, що пов'язані з 
виконанням робіт по проекту, а також отримання певної суми як 
прибутку. Серед контрактів такого типу можна виділити: 

а) контракт з фіксованою ціною одиниці продукції (наприклад, 
вартість 1 м 3 або 1 м 2 торгового приміщення; 1 м 3 земляних робіт, 
або одного кубометра укладеного бетону тощо). У такому випадку 
кожен з претендентів (можливий майбутній підрядник) розробляє 
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пропозиції за контрактом на основі наданих замовником даних про 
об'єми робіт, креслень, специфікацій, умов контракту, цін і розцінок 
на матеріали і роботи, в яких визначає ціну одиниці продукції, 
включаючи в неї реальні витрати на виконання робіт, накладні 
витрати і прибуток, а також розраховує загальну ціну контракту. Після 
визначення переможця торгів і підписання з ним контракту, оплата по 
контракту здійснюється за фактично виконаний об'єм робіт, виходячи 
із встановленої в контракті ціни одиниці продукції; 

б) контракт з ціною " витрати плюс" забезпечує контрактору 
відшкодування затрат, які він поніс при виконанні контракту, а також 
додаткове отримання певної суми як прибутку. Додаткова сума може 
визначатись як: 

> фіксований процент від фактичних затрат; 
> фіксована доплата у вигляді суми, що визначається як процент 

від кошторисної вартості виконання робіт; 
> змінний процент, що встановлюється на основі зафіксованого в 

контракті проценту винагороди з врахуванням штрафних 
санкцій (якщо фактична вартість вище кошторисної, то процент 
знижується) і премій (підвищення проценту виплат у випадку, 
коли фактична вартість виконаних робіт нижче кошторисної). 
Цей варіант найбільш цікавий для замовника, оскільки стимулює 
підрядника до зниження фактичних затрат. 

До переваг контрактів з відшкодуванням затрат можна віднести 
те, що в умовах такого типу контракту виконання робіт за проектом 
може бути розпочато до того, як буде розроблена вся проектно-
кошторисна документація, зміни в яку можуть вноситись по ходу 
реалізації проекту. 

За характером організації інвестиційного процесу контракти 
поділяють на: 

1. Традиційний тип контракту - коли складаються окремі 
договори між замовником і кожним з підрядників на виконання 
певного виду робіт. Як правило, при такому типі контракту виділяють 
два відокремлених як організаційно, так і в часі процеси: 
проектування і будівництво, для кожного з яких проводяться окремі 
торги і укладаються контракти. При такій формі організації 
інвестиційного процесу замовник до проведення торгів повинен 
володіти інформацією про вартість проектування та будівництва, 
тому такий тип контрактів зв'язаний зі встановленням твердої ціни і 
для нього характерні чіткі межі між різними стадіями робіт за 
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проектом. Традиційна форма контрактів в загальному об'ємі 
будівельних контрактів сягає 70%. 

2. Проектно-будівельний тип контракту та інвестиційного 
процесу - коли замовник заключає комплексний контракт з 
підрядником. Контрактом передбачається повна відповідальність 
підрядника за проектування та будівництво об'єкта та визначення 
вартості за принципом відшкодування витрат. На такий тип 
контрактів зорієнтовані великі будівельні та проектно-будівельні 
організації. 

Цей тип контрактів дозволяє суміщати окремі стадії реалізації 
проекту, вводити об'єкт окремими технологічними лініями, 
здійснювати контроль за ходом реалізації проекту з боку підрядника, 
вносити необхідні зміни в проект та скорочувати тривалість проекту 
до 20 %. Різновидом такого типу контрактів є контракт "під ключ", 
який передбачає фіксований строк будівництва при заданій якості і 
повну відповідальність генпідрядника за введення об'єкта в 
експлуатацію. 

3. Контракт на професійне управління проектом - це тип 
контрактів, при якому заключається контракт з професійною 
організацією з управління проектами (проектно-будівельною чи 
консультаційною фірмою) на стадіях проектування та виконання 
робіт. Контрактом може бути передбачено виконання керівником 
проекту функцій проведення торгів і укладання контрактів з окремими 
підрядниками та постачальниками, або навіть можливий варіант 
відповідальності за ці функції замовника. В Україні фірм, що 
здійснюють послуги щодо професійного управління проектами, дуже 
мало, а в США такі послуги здійснюють 30% великих будівельних 
фірм і 60% проектних фірм. 

9.3. Класифікація торгів. Основні функції сторін, що 
задіяні в процедурі торгів 

Торги порівняно з прямими двосторонніми контрактами дають 
змогу: 

^ створити умови конкуренції при розміщенні замовлення на 
виконання робіт чи послуг; 

^ забезпечити поставку необхідних ресурсів в необхідні строки і 
відповідної якості. 
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Така форма контрактів дає можливість замовнику зробити більш 
обґрунтований вибір найбільш вигідних пропозицій як з точки зору 
цін, так і інших комерційних та технічних умов. 

Підрядні торги класифікуються: 
Залежно від кількості учасників: 

> конкурентні - торги, в яких беруть участь два і більше 
оферентів; 

> закупівля в одного учасника - торги, в яких бере участь один 
оферент (учасник). Такі торги проводяться як виключення, 
якщо є важливі та об'єктивні причини вибору організаторами 
торгів даного оферента (наприклад, даний оферент є 
власником патенту). Закупівля в одного учасника, як правило, 
проводиться на спеціальні види робіт або поставок. 

Залежно від кількості проведених торгів з даного предмету: 
> первинні - це торги, що призначаються вперше з конкретного 

предмета торгів даного об'єкта торгів; 
> повторні - це торги, що призначаються повторно з даного 

предмета торгів даного об'єкта торгів. 
Залежно від способу організації процедури при здійсненні 

державних закупівель в Україні, відповідно до Закону «Про 
здійснення державних закупівель», торги поділяють на: 

Відкриті - це торги з участю в якості оферентів всіх бажаючих 
виступити в такій якості. Повідомлення про проведення таких торгів 
та про їх результати повинні бути опубліковані в друкованих засобах 
масової інформації. Як правило, відкриті торги проводяться при 
розміщенні замовлень на відносно нескладні види обладнання, 
роботи, послуги, які можуть запропонувати багато фірм; в той же час 
сума замовлень повинна бути досить великою, враховуючи, що 
затрати на проведення відкритих торгів досить високі і вони 
потребують тривалого часу для проведення. Компанії, що вирішили 
взяти участь у відкритих торгах, в окремих випадках, якщо це 
передбачено процедурою торгів, викупають необхідну для 
підготовки тендерних пропозицій документацію. 

Двоступеневі торги - це торги, що складаються з двох етапів, 
які проводяться в випадку, коли замовнику потрібно встановити 
(уточнити) технічні та якісні характеристики товарів не може 
визначити необхідні технічні, якісні характеристики (специфікації) 
товарів (робіт) або визначити вид послуг та якщо для прийняття 
оптимального рішення про закупівлю необхідно провести попередні 
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переговори з учасниками. На першому етапі від оферентів 
вимагається надати інформацію про свої можливості по досить 
широкому колу питань, не наводиться лише інформація про ціну. 
Строк подання попередніх пропозицій - не менше, ніж 30 
календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення 
процедури двоступеневих торгів. А на другому етапі з відібраних 
претендентів визначають переможця після досить глибокого і 
всебічного аналізу їх пропозицій, в тому числі і цінових. 

Запит цінових пропозицій - використовується для закупівлі вже 
готових для вжитку товарів чи послуг, для яких є постійно діючий 
ринок, коли вартість контракту на закупівлю не перевищує певні 
обмеження (для України це 200 тисяч гривень для робіт, товарів та 
послуг). Запит цінових пропозицій подається не менше, ніж трьом 
виконавцям. 

Закупівля в одного учасника (постачальника товарів або 
виконавця робіт) - це процедура, коли замовник укладає договір про 
закупівлю з певним учасником на безальтернативній основі після 
проведення з ним переговорів. Така процедура проводиться при 
певних обставинах, як виняток, після погодження цього рішення у 
встановленому порядку з уповноваженим органом (Мінекономіки). 

Попередня кваліфікація учасників - застосовується у разі 
необхідності попереднього визначення кваліфікаційної відповідності, 
фінансово-економічного стану та технічних і організаційних 
можливостей учасника. 

При проведенні попередньої кваліфікації торги проходять в два 
етапи. Перший етап - це проведення попередньої кваліфікації. На 
цьому етапі учасників має бути не менше двох. Учасники попередньої 
кваліфікації, кваліфікаційні пропозиції яких відповідають вимогам, 
встановленим у кваліфікаційній документації, вважаються такими, що 
пройшли відбір за результатами попередньої кваліфікації і 
допускаються до подальшої участі у торгах. Таких учасників повинно 
бути не менше двох Пропозиції інших учасників попередньої 
кваліфікації відхиляються. 

На другому етапі процедура попередньої кваліфікації 
проводиться так само, як і процедура відкритих торгів. Строк подання 
пропозицій конкурсних торгів після попередньої кваліфікації 
учасників повинен становити не менше, ніж 15 днів з дня надсилання 
повідомлення про її результати. 
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Вибір виду торгів належить тендерному комітету, який в ході 
проведення торгів виражає інтереси замовника. 

Зупинимось більш детально на функціях основних сторін, що 
задіяні в процедурі торгів. 

Замовник повинен мати необхідні інвестиційні ресурси, або право 
розпоряджатись ними, яке підтверджується відповідним фінансовим 
документом. При проведенні торгів він виконує такі функції: 

^ формує тендерний комітет; 
> приймає рішення про проведення торгів; 
> встановлює остаточні умови договору та заключає його з 

переможцем торгів. 
Комітет з конкурсних торгів (тендерний комітет) - це 

колективний робочий орган, що формується з представників 
замовника для підготовки тендерної документації, проведення торгів, 
аналізу та оцінки оферт з метою вибору найбільш конкурентноздатної 
оферти. Освіта членів комітету з конкурсних торгів, в основному, 
повинна бути вища юридична або економічна. До складу комітету з 
конкурсних торгів повинно входити не менше 5 осіб. Керівництво 
тендерним комітетом здійснює голова, який призначається рішенням у 
вигляді розпорядчого акта та є посадовою особою, що має право 
підписання договорів про закупівлю. Голова комітету з конкурсних 
торгів призначає заступника голови, відповідального секретаря та 
визначає функції кожного члена тендерного комітету. 

Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету з 
конкурсних торгів, приймаються простою більшістю голосів у 
присутності не менше двох третин членів тендерного комітету. У 
разі рівного розподілу голосів, голос голови комітету є ухвальним. 

Рішення комітету оформляється протоколом, який підписується 
усіма членами тендерного комітету, що брали участь у голосуванні. 

До роботи комітету з конкурсних торгів на договірних засадах 
можуть включатись фізичні та юридичні особи - експерти з 
різноманітних питань, але вони не можуть бути членами тендерного 
комітету і не несуть відповідальність за його рішення. 

Основні функції комітету з конкурсних торгів: 
^ складання та затвердження річного плану державних 

закупівель; 
> вибір процедури закупівель; 
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^ підготовка документів для оголошення торгів, здійснення 
оприлюднення оголошення та розсилання запрошень 
претендентам; 

^ збирання заявок на участь в торгах або в попередній 
кваліфікації; 

> проведення попередньої кваліфікації; 
^ організація розробки та розповсюдження тендерної 

документації; 
> забезпечення збору, збереження та оцінки наданих оферт; 
^ забезпечення процедури проведення торгів та її оформлення; 
> визначення переможця або прийняття іншого рішення за 

результатами торгів і передача його на затвердження; 
^ публікація в засобах масової інформації звіту за результатами 

торгів; 
^ оформлення звіту про результати торгів; 
> консультування претендентів. 

Претендент (учасник процедури закупівлі) - це юридична або 
фізична особа, яка вирішила виконати роботи або надати послуги при 
здійсненні проекту. 

Основні функції претендента: 
^ отримання в комітеті з конкурсних торгів тендерної 

документації (безкоштовно або шляхом викупу); 
> вивчення тендерної документації; 
^ формування тендерної пропозиції; 
^ перерахування, при необхідності, першого гарантійного задатку 

на рахунок замовника; 
^ участь в розкритті оферт комітетом з конкурсних торгів; 
^ перерахування у випадку перемоги, при необхідності, другого 

гарантійного задатку та підписання контракту з замовником. 
Відповідно до існуючого законодавства державний нагляд, 

контроль та координацію у сфері закупівель здійснюються: 
Верховною Радою України, Кабінетом міністрів, спеціальним 
уповноваженим органом виконавчої влади з питань координації 
закупівель товарів, робіт і послуг (Мінекономіки), Антимонопольним 
комітетом, Рахунковою палатою, Державною контрольно-ревізійною 
службою, Державним казначейством, спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади у галузі статистики 
(Державний комітет статистики України), правоохоронними органами 
в межах їх компетенції, визначеної законодавством України. 
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9.4. Відкриті торги: організаційна підготовка та 

проведення 

Відкриті торги є основною процедурою при здійсненні державних 
закупівель. Це прозора процедура, що дозволяє взяти участь у торгах 
будь-якому виконавцю. 

Публічне запрошення виконавців до участі в торгах не має ніяких 
обмежень, і після опублікування оголошення про торги в 
інформаційному тижневику "Вісник державних закупівель", інших 
спеціалізованих виданнях, тендерні пропозиції мають право надавати 
всі зацікавлені виконавці. Оцінка кваліфікації виконавців, їх 
пропозиції та акцепт тендерної пропозиції здійснюється без 
проведення переговорів. 

При відкритих торгах може застосовуватися підтвердження 
кваліфікації. Замовник (закупівельна організація) може вимагати від 
виконавців (постачальників) надання інформації щодо наявності у них 
необхідних знань, досвіду, коштів, обладнання і персоналу, а також 
відповідних дозволів або ліцензій. Усі податки та інші обов'язкові 
платежі мають бути сплачені, а участь у процедурі торгів повинна 
відповідати вимогам відповідних законів або супровідних 
законодавчих актів. 

Підготовчий етап відкритих торгів складається з таких 
процедур: 

1. Замовник формує комітет з конкурсних торгів (тендерний 
комітет). По підприємству видається наказ про створення 
тендерного комітету. 

2. Складається річний план діяльності тендерного комітету щодо 
організації та проведення процедур державних закупівель. 

3. Тендерний комітет затверджує річний план державних 
закупівель. 

4. Тендерний комітет приймає рішення про проведення торгів із 
врахуванням специфіки об'єкта та готовності проектної 
документації. Він визначає вид торгів, дату їх проведення. 

5. Тендерний комітет публікує оголошення про проведення торгів. 
Оголошення про відкриті торги обов'язково оприлюднюється в 

інформаційних системах в мережі Інтернет а також на веб-порталі з 
питань державних закупівель та у спеціалізованих друкованих 
засобах масової інформації (в першу чергу, в інформаційно-
аналітичному бюлетені "Вісник державних закупівель"; а також 
газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр"; "Інформаційному 
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бюлетені Держбуду України" та інших виданнях), якщо вартість для 
робіт перевищує 300 тис. грн., а для товарів та послуг -100 тис. 
грн. 

Оголошення про проведення торгів підлягають обов'язковій 
публікації в офіційних міжнародних виданнях, якщо вартість 
замовлення перевищує суму, еквівалентну: для товарів 200 тис. євро, 
для послуг - 300 тис. євро, для робіт - 500 тис. євро. 

Оголошення про відкриті торги повинні бути опубліковані за 
ЗО днів до кінцевого строку подання оферт, як виключення - за 
15 днів. 

Оголошення про відкриті торги містять таку інформацію : 
> реквізити замовника та відповідального за проведення торгів; 
> адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому 

розміщується інформація про закупівлю; 
> найменування об'єкта та предмету торгів; 
^ спосіб проведення торгів; 
^ строки виконання замовлення; 
^ адресу, строки та умови отримання тендерної документації; 
> строки та адресу для подання пропозицій; 
^ розмір, вид та умови надання забезпечення пропозицій (якщо 

замовник вимагає його надати). 
6. Тендерний комітет розробляє документацію тендерних торгів 

(тендерну документацію) і передає її на затвердження замовнику, 
розповсюджує її серед претендентів, дає необхідні пояснення. Дати 
надання тендерних пропозицій претендентам реєструються в 
спеціальному реєстрі. 

Тендерна документація містить: 
> запрошення для участі в торгах (місце, день, година, вид 

торгів, основні відомості про торги); 
^ загальні відомості про об'єкт та предмет торгів; 
> технічну частину (технічну характеристику предмету 

закупівлі або проектну документацію) і комерційну частину 
тендерної документації; 

> інструкцію претендентам з розробки оферт; 
> форму тендерної пропозиції щодо участі претендента в 

торгах; 
^ перелік критеріїв та методику їх оцінки для визначення 

найкращої тендерної пропозиції; 
^ форму гарантійного листа тендерного забезпечення; 
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У умови та порядок проведення торгів; 
У проект контракту. 

7. Претендент складає пропозицію конкурсних торгів, подає її в 
тендерний комітет. 

Тендерна пропозиція (пропозицію конкурсних торгів) містить: 
а ) загальні відомості про претендента в яких приводяться: 

У реквізити претендента; 
У відомості про відповідність кваліфікаційним вимогам 

замовника. 
б ) технічну частину, в якій приводяться: 

У схеми , плани, графіки виконання робіт, поставки техніки та 
ресурсів; 

У перелік та коротку характеристику матеріальних, трудових 
ресурсів, машин та механізмів, що будуть застосовуватись; 

У перелік субпідрядних та транспортних організацій, що 
будуть приймати участь у виконанні робіт; 

в ) комерційна частина містить: 
У ціну претендента стосовно предмету торгів; 
У умови та порядок перегляду цін; 
У види та методи внесення платежів; 
У порядок фінансування. 

Тендерні пропозиції приймаються в подвійних конвертах. 
В зовнішньому конверті міститься: 

У пропозиція щодо участі в торгах на умовах, наведених в 
тендерній документації; 

У копія платіжного документа, що підтверджує внесення 
першого гарантійного задатку, якщо він передбачений; 

У внутрішній запечатаний конверт. 
У внутрішньому конверті міститься тендерна пропозиція 

(оферта), в якій вказується ціна товару (роботи, послуги), інші умови 
виконання контракту учасником та банківська гарантія. 

Кожна з тендерних пропозицій, що надійшли, реєструються в 
спеціальному реєстрі, який оформляється відповідно до встановленої 
форми. 

Перший гарантійний задаток може складати до 1 % від вартості 
робіт, що мають бути виконані та до 5 % - при закупівлі товарів і 
послуг від вартості товарів чи послуг ( для умов України). Цей задаток 
є формою гарантії виконання претендентом прийнятих на себе 
зобов'язань, пов'язаних з участю в торгах та майбутнім виконанням 
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робіт у проекті. Внесення першого гарантійного задатку є 
обов'язковим відповідно до існуючого законодавства. 

Замовник не може претендувати на тендерне забезпечення і 
повинен повернути відповідну суму учаснику протягом 3 календарних 
днів з дня настання підстави для повернення тендерного забезпечення. 

Проведення торгів складається з таких процедур : 
1. Розкриття конвертів з тендерними пропозиціями комітетом 

з конкурсних торгів (тендерним комітетом). Усі претенденти, 
що подали тендерні пропозиції, повинні бути присутні на цій 
процедурі. Під час розкриття конвертів з офертами 
перевіряється наявність всіх документів, передбачених 
інструкцією та правильність їх оформлення. Неправильно 
оформлені або неповні оферти відхиляються. Процедура 
розкриття оферт оформляється протоколом. 

2. Оцінка оферт та виявлення переможця. Основними 
критеріями оцінки тендерних пропозицій є: 

1. У разі закупівлі товарів, робіт і послуг, для яких існує постійно 
діючий ринок, які виробляються, виконуються чи надаються не за 
окремо розробленими специфікаціями або технічними проектами - це 
ціна (питома вага цінового критерію не може бути нижчою 
50 відсотків), післяпродажне обслуговування; строки поставки. 

2. У разі закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер 
(у тому числі консультаційних послуг, наукових досліджень, 
експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт) - це 
найнижча ціна (питома вага цінового критерію не може бути нижчою 
50 відсотків) разом з іншими критеріями оцінки, зокрема такими, як: 

> післяпродажне обслуговування; 
> експлуатаційні витрати; 
^ передача технологій та підготовка управлінських, наукових і 

виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, 
у тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів, для 
виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг, що 
пропонуються учасником. 

Методи оцінки оферт: 
а) бальна оцінка системи показників, за якою кожний показник 

оцінюється певним максимальним балом, а визначення переможця 
проходить за максимальною кількістю набраних балів; 

б ) економічна оцінка з приведених затрат; 
в ) змішана ( бально-економічна) оцінка. 
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На основі проведеної оцінки встановлюють переможця торгів. 
Якщо вартість виконання робіт по проекту, запропонована кожним 

з претендентів перевищує вартість, встановлену замовником, то торги 
можуть бути визнані як такі, що не визначили переможця. 

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця 
процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня 
розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою 
загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури 
закупівлі не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня розкриття 
пропозицій конкурсних торгів. 

3. Затвердження результатів торгів замовником. 
Рішення про результати торгів оформляються протоколом і 

затверджуються замовником. Замовник може прийняти рішення про 
проведення повторних торгів. 

4. Повідомлення претендентів про результати торгів. 
Повідомлення про акцепт (прийняття тендерної пропозиції 

переможця торгів) має бути надіслане йому протягом одного робочого 
дня і оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу не пізніше, 
ніж через 3 календарних дні після затвердження рішення про 
результати торгів. 

Претендентам, що не стали переможцями, протягом 
1 календарного дня надсилають копію рішення про результати торгів і 
повертається перший гарантійний задаток протягом 3 календарних 
днів після укладання договору з переможцем торгів. 

5.Підписання контракту між замовником та переможцем 
торгів. 

Переможець торгів після одержання акцепту надає замовнику 
гарантії виконання контрактних зобов'язань, після чого сторони 
укладають контракт. 

З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника 
договір про закупівлю не може бути укладеним раніше, ніж через 
14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому 
виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт 
пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше, ніж через 30 робочих 
днів з дня акцепту. Не підписання контракту в цей термін вважається 
відмовою від укладання контракту. 

Другий гарантійний задаток (забезпечення виконання договору) 
може складати до 5% від суми контракту при закупівлі товарів і 
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послуг, або до 1% при закупівлі робіт. Він вноситься переможцем 
торгів і є формою гарантії виконання переможцем торгів своїх 
зобов'язань щодо проведення робіт відповідно до контракту. 

6. Оприлюднення оголошення про результати проведення 
процедури відкритих торгів здійснюється шляхом публікації в 
інформаційних системах в мережі Інтернет, у спеціалізованих 
друкованих засобах масової інформації та в інформаційному бюлетені 
«Вісник державних закупівель», протягом 7 календарних днів після 
укладення договору про закупівлю або після прийняття рішення про 
відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися. 

7. Оформлення звіту про здіснення процедури відкритих торгів за 
встановленою формою. 

У звіті приводиться стисле викладення інформації про предмет 
торгів; учасників та переможця торгів;строки проведення торгів; 
критерії порівняння та інші важливі дані. Звіт про результати 
процедури закупівлі обов'язково оприлюднюється протягом 
3 календарних днів з дати його затвердження замовником. 

Звіт зберігається замовником протягом 3 років. 

Запитання для самоконтролю 

1. Що може виступати в якості предмета торгів при здійсненні 
проектів? 

2. В чому полягає відмінність контракту з твердою ціною і 
контракту з відшкодуванням витрат? 

3. В чому сутність традиційного типу контракту? 
4. Яке призначення першого та другого гарантійного задатків? 
5. В яких випадках проводиться процедура попередньої 

кваліфікації учасників? 
6. В яких випадках проводяться відкриті торги? 
7. Який з критеріїв є основним при встановленні переможця торгів? 
8. Назвіть основні функції тендерного комітету. 
9. Протягом якого терміну зберігається у замовника звіт про 

процедуру проведення торгів? 
10. Назвіть основні методи оцінки оферт. 
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10. Управління проектними ризиками 

10.1. Особливості проектних ризиків та їх загальна 
характеристика 

Одним з найважливіших елементів управління проектами є 
управління проектними ризиками у зв'язку з тим, що процеси 
прийняття рішень в управлінні проектами проходять в умовах певної 
невизначеності. Процес здійснення інвестиційних проектів є досить 
складним видом господарської діяльності, для якого характерні такі 
особливості: 

> досить значна тривалість ( від кількох місяців до 5...10 років); 
> велика кількість учасників проекту (ініціатор; інвестор; 

замовник; проектувальники; консультанти; постачальники 
будівельних матеріалів, технологічного обладнання, сировини 
та матеріалів для промислового виробництва; державні органи; 
споживачі готової продукції чи послуг тощо); 

> складним характером проектної діяльності, що, як правило, 
поєднує цілий ряд форм господарської діяльності (наукову, 
технічну, будівельну, виробничу, комерційну, фінансово-
кредитну, страхову і т. ін.). 

Тобто здійснення проекту проходить в умовах невизначеності та 
ризиків, які між собою взаємопов'язані. Водночас поняття 
"невизначеність"("непевність") та "ризик" мають ряд відмінностей. 

Невизначеність (непевність) - це неповнота або неточність 
інформації про умови реалізації проекту, про його кінцевий 
результат, а також про пов'язані з цим проектом затрати. При 
невизначеності ймовірність можливого впливу зовнішніх та 
внутрішніх факторів на проект невідома. 

Ризики проекту - це частота, ймовірність виникнення того чи 
іншого рівня втрат ресурсів, недоотримання доходів, або появи 
додаткових витрат під час здійснення проекту. 

З економічної точки зору ризик є подією, яка може виникнути з 
деякою ймовірністю і при цьому можливі три економічних результати, 
що можуть бути оцінені у відповідних фінансових показниках: 

> негативний, тобто програш, збитки учасників проекту; 
> позитивний, тобто виграш, прибуток; 
> нульовий, тобто ні виграшу, ні програшу. 

Аналіз ризиків - це процес виявлення та ідентифікації ризиків, а в 
подальшому і кількісна оцінка їх впливу як на проект в цілому, так і 
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на кожного з учасників проекту. Аналіз ризиків проводять всі основні 
учасники проекту: замовник, генпідрядники та субпідрядники, банк, 
страхова компанія. Проте найбільш повний та детальний аналіз 
повинен зробити замовник, тому що він відповідає за кінцевий 
результат реалізованого проекту, тобто повинен максимально 
врахувати та проаналізувати більшість з можливих ризиків, які 
виникатимуть на всіх фазах життєвого циклу проекту. 

Замовник та інвестор аналізують ризики, як правило, на 
передінеестиційній фазі проекту. На сучасному етапі виділяють два 
основних підходи до проблеми оцінки ризику: якісний та кількісний 
його аналіз. 

Якісний аналіз ризику має описовий характер і дозволяє виявити 
основні фактори та відповідні їм види ризику, що впливають на 
конкретний інвестиційний проект. Суть такого аналізу полягає в тому, 
щоб визначити всі найважливіші фактори, від яких може залежати 
ефективність даного проекту, і на основі цього описати види ризику 
для того чи іншого об'єкта вкладення інвестицій. Однак якісний аналіз 
дозволяє виявити лише види ризику, в той час як інвестора головним 
чином турбує його рівень (кількісна величина). Оцінити останню 
можна за допомогою кількісного аналізу ризику. 

Проектні ризики взаємопов'язані. В загальному випадку їх можна 
розподілити на зовнішні та внутрішні. 

Виділяють також систематичні та несистематичні ризики. 
Систематичні ризики пов'язані із зовнішніми щодо проекту 

чинниками, які не можуть перебувати під впливом даного проекту. 
Це, наприклад, політична стабільність у державі, умови 
оподаткування, рівень заробітної плати в країні, конкурентне 
середовище і т. ін. 

Несистематичні ризики - це ризики, що безпосередньо 
стосуються проекту. До них, в першу чергу, належать внутрішні 
ризики проекту і навіть деякі із зовнішніх ризиків, на які може 
впливати певний великий проект. До несистематичних ризиків 
належать, наприклад, такі ризики: ризик, пов'язаний з можливістю 
реалізації продукції, робіт, послуг; ризик перевищення кошторису; 
ризик невиконання поставок; технологічний ризик тощо. 

Перед управлінням проектами ставиться завдання не тільки 
констатувати можливі факти невизначеності та ризиків, але і 
здійснювати управління ризиками. 

Управління проектними ризиками - це підсистема управління 
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проектами, що об'єднує методи та заходи з ідентифікації, аналізу 
та повної або часткової нейтралізації факторів ризиків. 

10.2. Основні ризики, що виникають при здійсненні 
водогосподарсько-меліоративних проектів 

На сьогоднішній день в літературі нараховується понад 
40 різних критеріїв (класифікаційних ознак) та понад 220 видів 
ризиків, проте будь-яка класифікація до деякої міри є умовною, 
оскільки провести чітку межу між деякими видами ризику досить 
складно. Тому, відштовхуючись від поширених та загальновизнаних 
критеріїв, можна побудувати базову класифікацію ризиків залежно від 
того, в якій галузі діяльності вони виявляються. 

Класифікація ризиків аграрного виробництва на меліорованих 
землях за сферою їх виявлення наведено на рис. 10.1. 

Всі ризики сільськогосподарського виробництва на меліорованих 
землях можна розділити на дві загальні групи: зовнішні та внутрішні. 

Зовнішні фактори ризику є об'єктивно діючими і не залежать 
безпосередньо від діяльності господарюючого суб'єкта. Такий ризик 
зумовлений впливом факторів навколишнього природного 
середовища, рівнем політичної стабільності в країні, фінансово-
економічною діяльністю державних структур, станом соціальної 
сфери та дією інших макроекономічних чинників. 

Внутрішній ризик має суб'єктивний характер і відображає 
внутрішнє середовище організації, пов'язаний безпосередньо з її 
станом та діяльністю. 

Серед головних зовнішніх ризиків сільськогосподарського 
виробництва на меліорованих землях виділяють наступні: 

1. Погодно-кліматичний. Цей вид ризику виникає під впливом дії 
некерованих факторів навколишнього природного 
середовища, що зумовлюють невизначеність і циклічність 
кліматичних умов функціонування меліоративного об'єкта за 
місцем його розташування та коливання метеорологічних умов 
як по роках життєвого циклу проекту, так і всередині них: 
температури, тиску, вологості повітря, швидкості і напрямку 
вітру, кількості опадів, тривалості сонячного дня, температури 
і стану грунтів тощо. 

2. Екологічний. До зовнішніх екологічних факторів, що 
зумовлюють виникнення ризику, можна віднести можливість 
стихійних лих, аварій, екологічних катаклізмів, радіаційне та 
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Ризики аграрного виробництва на меліорованих землях 

Погодно-кліматичний 
(невизначеність й циклічність природно -
кліматичних умов функціонування МП за 
місцем його розташування та коливання 
метеорологічних умов по роках ЖЦП). 

Екологічний 
лиха, аварії, екологічні (стихійні 

катаклізми, забруднення земельних і 
водних ресурсів, екстремальні прояви 
природних явищ). 

Політико-економічний 
(політична нестабільність; зміни 
податкової, митної, зовнішньої політики, 
трансформація форм власності; зміни 
джерел фінансування, економічний стан 
галузі, рівень інфляції, зростання цін на 
сировину). 

Фінансовий 
(відсутність необхідної інфраструктури; 
мож-ливі банкрутства партнерів; 
взаємовідносини з банками, фінансовими, 
інвестиційними, страховими компаніями, 
біржами; валютні ризики; коливання 
розміру ставок банку; зниження вартості 
цінних паперів тощо). 

Ринковий 
(біржові спекуляції; зниження цін на 
продукцію несприятливі зміни ринкової 
кон'юнктури; падіння попиту; зміна спо
живчих потреб; посилення конкуренції). 

Законодавчий 
(нестабільність і недосконалість законо¬
давчої бази, що регулює господарську 
діяльність у галузі). 

Внутрішні 

Екологічний 
(можливі зміни природних умов на 
меліорованій та прилеглій території). 

Виробничий 
(скорочення виробництва продукції, змен¬
шення продуктивності праці, простої 
машин, втрати робочого часу, відсутність 
сировини ). 

Фінансовий 
(низький рівень управління фінансовими 
потоками проекту; некваліфікований пер¬
сонал в сфері фінансового менеджменту; 
неп-равильне складання кошторисів; 
перевитрата коштів). 

Організаційний 
(помилки, пов'язані з управлінням та 
організацією виробництва, персоналом, 
недосконалість організаційної структури, 
проблеми системи внутрішнього контролю). 

Маркетинговий 
(неправильний вибір ринків збуту; невірне 
визначення маркетингової стратегії; 
неточний розрахунок ємності ринку; 
затримка у виході на ринок; втрата 
позицій на ринку, відсутність 
конкурентних перваг). 

Правовий 
(недотримання контрагентами умов і 
термі-нів контрактів, можливі судові 
процеси, неправильне оформлення 
документів, порушення господарського 
законодавства тощо). 

Рис. 10.1. Класифікація господарських ризиків аграрного 
виробництва на меліорованих землях 
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хімічне забруднення грунтів, водних ресурсів та повітря, а 
також екстремальні прояви природних явищ: циклонів, 
ураганів, злив, повеней, затоплень, посух, заморозків, шквалів, 
граду тощо. 

3. Політико-економічний. До цієї групи належать такі фактори 
ризику, як політична нестабільність та невизначеність у країні; 
зміна торгівельно-політичного режиму і митної політики; 
соціально-політичні зміни; зміна податкової політики, 
договірних умов; трансформація форм і відносин власності; 
відчуження майна і коштів за політичними мотивами; форми 
та способи державного регулювання в сферах експорту-
імпорту продукції сільського господарства, зміни в 
економічному стані галузі, зростання цін на сировину, 
інфляція тощо. 

4. Фінансовий. Це, насамперед, відсутність необхідної фінансової 
інфраструктури; можливі банкрутства партнерів; 
взаємовідносини з банками, фінансовими, інвестиційними, 
страховими компаніями, біржами; інфляційні та дефляційні 
ризики; валютні ризики; процентні ризики; коливання розміру 
дисконтних ставок банку; зниження вартості цінних паперів 
тощо. 

5. Ринковий. До даної групи належать ризики коливання та зміни 
ринкових цін, за якими планується реалізувати вирощену 
продукцію; дивідендна політика; біржові спекуляції; 
несприятливі зміни ринкової кон'юнктури; падіння попиту на 
сільськогосподарську продукцію; зміна споживчих потреб; 
посилення конкуренції тощо. 

6. Законодавчий. Ця група охоплює нестабільність і 
недосконалість господарського та галузевого законодавства 
країни, що регулює діяльність суб'єктів інвестування, в тому 
числі сільськогосподарських виробників, кредиторів тощо. 

Серед внутрішніх ризиків сільськогосподарського виробництва на 
меліорованих землях виділяють наступні: 

1. Екологічний. Меліоративний вплив на природне середовище 
зумовлює зміни як структурних елементів екосистем 
(фітоценоз, підземні води), так і її функціональних елементів 
(тепло-, волого-, солеообмін). Нераціональна меліорація може 
завдати певних збитків навколишньому природному 
середовищу. 
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2. Виробничий. Причини такого ризику: неповнота та неточність 
інформації про динаміку техніко-економічних показників, 
параметри нової техніки та технології; зниження обсягів 
виробництва і реалізації продукції внаслідок зменшення 
продуктивності праці, недоліків технології, простою машин і 
механізмів, втрат робочого часу, відсутності необхідної 
сировини, некваліфікованого виробничого персоналу, поганих 
умов роботи тощо. 

3. Організаційний. До даної групи можна включити ризики, 
пов'язані з помилками управління господарством, його 
персоналом; недосконалістю організаційної структури 
підприємства, помилковим вибором місії та цілей проекту, 
недоліками в організації виробничого процесу, експлуатації, 
проблемами системи внутрішнього контролю тощо. 

4. Фінансовий. Даний вид ризику зумовлює низький рівень 
управління фінансовими потоками проекту; некваліфікований 
персонал в області фінансового менеджменту; неправильне 
складання кошторисів; перевитрата коштів тощо. 

5. Маркетинговий. Це, насамперед, неправильний вибір ринків 
збуту продукції; невірне визначення стратегії поведінки на 
ринку; неточний розрахунок ємності ринку; затримка у виході 
на ринок; втрата позицій на ринку, відсутність конкурентних 
переваг. 

6. Правовий. До цієї групи можуть бути віднесені недотримання 
контрагентами умов і термінів контрактів, можливі судові 
процеси, неправильне оформлення документів, порушення 
господарського законодавства тощо. 

Таким чином, якісна оцінка ризику аграрного виробництва на 
меліорованих землях у загальному вигляді може бути описана за 
допомогою вищенаведеної класифікації. 

10.3. Кількісний аналіз та прогнозування ризиків як 
складова управління проектними ризиками 

Кількісний аналіз ризиків повинен визначити основні чисельні 
параметри, що характеризують розміри окремих ризиків проекту і 
ризику проекту в цілому. 

Для кількісного аналізу проектних ризиків застосовують такі 
основні методи: статистичний аналіз; експертний аналіз; метод 
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аналогів; аналіз чутливості; аналіз сценаріїв розвитку проекту; 
метод побудови дерева рішень; метод імітаційного моделювання. 

В основі статистичного аналізу лежать такі поняття 
математичної статистики, як ймовірність, дисперсія, коефіцієнт 
варіації, коефіцієнт кореляції. При такому аналізі розрахунки моделі 
здійснюються відповідно до принципів теорії ймовірностей. Для 
проведення статистичного аналізу потрібно мати достатній об'єм 
вихідної інформації для проведення розрахунків. При проведенні 
статистичного аналізу проектних ризиків спочатку визначаються 
ймовірні границі зміни всіх факторів ризику, а потім проводяться 
розрахунки. Окремі елементи статистичного аналізу застосовуються в 
інших методах аналізу. 

Експертний аналіз в основному застосовують на початковому 
етапі роботи з проектом, якщо об'єм вихідної інформації є 
недостатнім для повноцінної кількісної оцінки ризиків проекту. Для 
такого аналізу залучають експертів, що оцінюють як проект в цілому, 
так і окремі його складові стосовно ймовірності певних ризиків та 
можливих економічних наслідків цих ризиків. 

Метод складається з декількох основних етапів: вибір оціночних 
критеріїв, їхнє ранжування стосовно до конкретної ситуації, 
визначення вагових характеристик кожного з обраних критеріїв, 
комплексна оцінка. 

Позитивні риси експертного аналізу - можливість зробити аналіз 
при мінімумі вихідних матеріалів та без використання дорогих 
програмних продуктів. Недоліки - суттєвий вплив суб'єктивного 
фактора (досвід експертів, суб'єктивність оцінок запрошених 
експертів) на об'єктивність оцінки та досить невисока точність 
кількісної оцінки ризиків (похибка може перевищувати 30%). 

Метод аналогій. Базується на аналізі ризиків аналогічних проектів, 
розроблених у минулому. При цьому встановлюється верхня і нижня 
межа можливих втрат. Найбільш прийнятна дана оцінка може бути 
отримана для часто повторюваного проекту. Це найбільш простий, але 
неточний метод, до того ж не завжди має необхідну інформаційну 
базу. 

Аналіз чутливості передбачає точну оцінку того, як зміниться 
ефективність проекту при зміні одного з вихідних його параметрів. 
Чим більша ця залежність, тим виший ризик реалізації проекту і 
суттєвіший вплив незначного відхилення від початкового задуму на 
ефективність проекту в цілому. Аналіз чутливості проекту 
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застосовують для визначення найважливіших факторів впливу на 
ефективність проекту та на можливість його здійснення, а також для 
порівняльного аналізу проектів. 

Послідовність визначення найважливіших факторів впливу на 
проект така. Спочатку визначають найзначніші фактори (показники), 
обчислюють найбільші їх імовірні значення. Розраховують ЧДД для 
базових значень, потім для кожного значення одного з основних 
факторів у визначених межах (наприклад, при відхиленні певного 
показника від базового значення на 5%). Такі дії виконують для всіх 
факторів, зводять необхідні розрахунки в таблицю, порівнюють 
чутливість проекту до кожного з факторів і визначають найважливіші 
з них на основі експертного ранжування. 

Можна розглядати такі чинники: тривалість інвестиційної фрази 
розробки, ціну одиниці продукції, об'єм продажів, плату за позичені 
засоби, вартість сировини, розмір податків та ін. В результаті 
розрахунків визначають фактори, що найістотніше впливають на КРУ 
проекту. 

Приклад розрахунку чутливості проекту до впливу певних 
факторів приведений в табл. 10.1. Аналіз приведених в табл. 10.1. 
розрахунків показує, що проект найбільш чутливий до такого 
показника, як обсяг продажів і найменш чутливий до такого 

показника, як плата за кредит. 
Таблиця 10.1 

Розрахунок чутливості проекту до факторів впливу 

Відношення вели
Рейтинг 

Зміна 
показ

ника, % 

Зміна чини зміни КРУ (%) 
Рейтинг 

N 
з/п 

Показник 
проекту 

Зміна 
показ

ника, % 

№>У 
проекту, 

% 

до величини зміни 
показника(%), 

(показник 

за показ¬
ником 
чутли¬
вості чутливості) 

за показ¬
ником 
чутли¬
вості 

1 Розмір податків 2 3 1,5 3 

2 Плата за кредит 3 3 1 5 

3 Вартість сировини 5 6 1,2 4 

4 
Ціна за одиницю 

продукції 
4 9 2,25 2 

5 Обсяг продажів 3 9 3 1 
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Аналіз сценаріїв розвитку проекту дає змогу оцінити вплив на 
проект можливої одночасної зміни кількох факторів через ймовірність 
розвитку кожного зі сценаріїв. 

Послідовність розрахунку наступна: 
а) формується 3...5 сценаріїв розвитку проекту; 
б ) на основі обробки бази вихідних даних розраховують значення 

результуючих показників; 
в) на основі експертної оцінки встановлюють ймовірність розвитку 

подій за кожним зі сценаріїв; 
г) розраховують очікуваний інтегральний ефект розвитку проекту 

за кожним сценарієм, як математичне очікування. 
Приклад аналізу сценаріїв розвитку проекту наведений в табл. 10.2. 

Таблиця 10.2 
Аналіз сценаріїв розвитку проекту 

Сценарій Ймовірність, Р, КРУ,, 
тис. грн. 

Математичне споді
вання Р,- МРУ,, тис. 

грн. 

Оптимістичний 0.2 200 40 

Нормальний 0.5 150 75 

Песимістичний 0.3 50 15 

Очікуваний 
інтегральний ефект 

125 

У випадку кваліфіковано проведеного аналізу ступінь 
обґрунтованості результату тут набагато вище, ніж при аналізі 
чутливості, але і ризик прийняття суб'єктивних припущень також 
значно зростає. 

Метод побудови дерева рішень проекту застосовують у 
випадках, коли на проект може впливати незначна кількість факторів 
та коли кількість сценаріїв розвитку проекту відносно невелика. 
Перевага цього методу в його наочності. 

Аналіз ризиків проекту за методом побудови дерева рішень 
проводиться в такій послідовності: 

а) збирають необхідні для розрахунку вихідні дані (тривалість та 
вартість кожного етапу здійснення проекту; тривалість фаз життєвого 
циклу проекту); 
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б) визначають основні події, що можуть суттєво вплинути на 
сценарій розвитку проекту та розраховують орієнтовні строки 
настання цих подій; 

в) приймають рішення стосовно подальшого розвитку проекту 
після настання ключових подій та визначають орієнтовну ймовірність 
розвитку проекту по кожному з можливих сценаріїв; 

г) на основі проведеної аналітичної роботи та розрахунків будують 
дерево рішень, вузлами якого є ключові події; основні роботи 
показують у вигляді відрізків прямих над (або під) цими прямими 
записують орієнтовну вартість та імовірність цих робіт; 

д) на основі побудови та аналізу дерева рішень встановлюють 
ймовірність розвитку проекту по кожному з сценаріїв, а також - ЧДД 
за кожним зі сценаріїв та інтегральний показник ЧДД. Додатне 
значення інтегрального показника ЧДД свідчить про економічну 
доцільність реалізації даного проекту. 

Перевагою "дерева рішень" є наочність результатів і процесу 
аналізу, а недоліком - його технічна складність при великих розмірах 
"дерева". Ризик по проектах, при реалізації яких інвестування 
відбувається протягом тривалого періоду часу, часто оцінюється за 
допомогою дерева рішень 

Під методом імітаційного моделювання ризиків розуміють 
імітаційне моделювання на базі методу Монте-Карло. Аналіз ризиків 
за методом Монте-Карло об'єднує в собі метод аналізу чутливості і 
метод аналізу сценаріїв. В даному методі при розробці сценаріїв 
використовують методи імітаційного моделювання. Для застосування 
даного методу використовують спеціальні програмні продукти. 

Незважаючи на свої переваги, метод Монте-Карло не набув 
широкого розповсюдження в управлінні проектами. Одна з головних 
причин цього - невизначеність функцій розподілу змінних, які 
використовуються при розрахунку результатів. Ряд дослідників 
уникає використання даного методу через складність побудови моделі 
та великої кількості обчислень, однак при відповідній коректності 
моделі метод дає дуже надійні результати, що дозволяють судити як 
про прибутковість проекту, так і про його стійкість. 

Позитивними сторонами цього методу є можливість 
проаналізувати значну кількість (500 і більше) сценаріїв, а також те, 
що можна проаналізувати найскладніші сценарії розвитку проекту; 
негативні сторони - використання дорогих програм та те, що даний 
метод не дає однозначної відповіді на питання: реалізовувати чи ні 
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даний проект, а для прийняття остаточного рішення потрібно 
використовувати й інші методи. 

10.4. Погодно-кліматичний ризик як визначальний 
фактор прийняття управлінських рішень при реалізації 

водогосподарсько-меліоративних проектів 

Загальновідомо, що стан сільськогосподарського виробництва в 
різних кліматичних зонах визначається агрокліматичними умовами. 
Найважливіша особливість та відмінність аграрного виробництва від 
інших галузей суспільного виробництва полягає в тому, що воно 
здійснюється за участю природних факторів, і продуктивність 
землеробства, в тому числі на меліорованих землях, формується не 
тільки залежно від біологічних можливостей сортів культур, наявної 
системи машин і механізмів, вчасного та якісного обробітку грунтів, 
внесених добрив, сівозмін тощо, але і як результат взаємодії ряду 
метеорологічних факторів. Для нормальної життєдіяльності рослин 
необхідні світло, тепло, вода, поживні речовини і найбільший врожай 
отримується при оптимальному їх співвідношенні. Але такі природні 
явища, як опади, освітлення, інтенсивність сонячної радіації, 
температура в період вегетації, швидкість вітру - мають невизначений 
та змінний характер і важко передбачувані. Саме тому аграрне 
виробництво має максимальну чутливість до умов погоди, до зміни 
гідрометеорологічних факторів. А функціонування водогосподарсько-
меліоративних об'єктів як підсистеми сільськогосподарського 
виробництва відбувається в умовах циклічності та мінливості 
погодних умов у багаторічному та внутрішньовегетаційному перерізі. 

Випадковість формування погодніх умов кожного поточного року і 
кліматичні характеристики у багаторічному перерізі, притаманні 
конкретній місцевості, зумовлюють значне коливання врожайності 
сільськогосподарських культур. Залежно від погодних (кліматичних) 
умов врожай може змінюватись в 6...9 разів. Саме тому в аграрному 
виробництві збитки за метеорологічними чинниками більші, ніж у 
будь-якій іншій галузі народного господарства. 

Отже, випадковість і невизначеність погодних умов конкретного 
або розрахункового року та кліматичні особливості окремих регіонів 
зумовлюють погодно-кліматичний ризик аграрного виробництва, в 
тому числі на меліорованих землях. Водогосподарсько-меліоративні 
об'єкти функціонують в умовах нестабільності, невизначеності та 
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циклічності умов навколишнього природного середовища, тому саме 
такий ризик слід вважати найважливішим, що впливає на діяльність 
меліоративної системи як підсистеми сільськогосподарського 
виробництва. І саме погодні умови у відповідному або 
розрахунковому році мають визначальний вплив на величину річного 
ефекту від реалізації меліоративного проекту та його відхилення від 
очікуваного значення і, відповідно, на кінцевий інтегральний ефект за 
весь термін функціонування об'єкта. 

Впровадження науково обґрунтованих та ефективних методів 
використання екологічної інформації в економічних розрахунках 
дозволить значно знизити збитки, викликані природними умовами, та 
отримати більший ефект через реалізацію оптимальної стратегії 
організації сільськогосподарського виробництва на меліорованих 
землях. 

Розвиток народного господарства та концентрація великих 
промислових і сільськогосподарських об'єктів майже постійно 
супроводжується значними збитками від неврахування несприятливих 
гідрометеорологічних умов. Втрати за рахунок мінливості погодно-
кліматичних умов мають особливий характер, оскільки джерело цих 
втрат постійне, виходячи з того, що атмосферні процеси безперервні у 
своєму розвитку. 

При цьому, якщо на сучасному етапі розвитку людства є змога 
виключити деякі причини виробничих втрат, то зупинити чи навіть 
змінити хід атмосферних процесів (особливо глобальних) поки що 
неможливо. Саме тому необхідно враховувати ці процеси при веденні 
господарської діяльності, передбачати їхній несприятливий вплив та 
розробляти заходи захисту від нього. 

При цьому слід відзначити, що методична база для розрахунків 
економічного та екологічного ефекту з урахуванням мінливого 
(стохастичного) характеру природно-кліматичних умов в різних 
галузях суспільного виробництва ще дуже слабка, хоча результатами 
досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених за останні десятиліття 
минулого століття були створені теоретичні основи для визначення 
економічного ефекту, що отримує користувач при різних стратегіях 
використання прогнозної та режимної кліматичної інформації. 

Головним завданням моделювання у водогосподарсько-
меліоративній галузі є вибір такого варіанта, який дав би найбільший 
економічний ефект чи найменші витрати при найбільш повному 
врахуванні метеорологічних умов та зумовленого ними ризику 
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функціонування конкретного меліоративного об'єкта на відповідній 
території. 

Оцінка погодно-кліматичного ризику здійснюється на стадії 
проектування за довготерміновим прогнозом, який грунтується на 
певній технологічний базі. Такі розрахунки дозволяють, по-перше, 
визначити об'єктивний потенційно можливий (кліматично й 
агротехнічно забезпечений) врожай кожної культури на даному 
об'єкті, який формується в ідеальних (оптимальних) умовах щодо 
клімату, рівня сонячної радіації, якості грунту, агротехніки, водного 
режиму тощо. По-друге, залежно від погодних умов конкретного 
розрахункового року та технологічних можливостей меліоративної 
системи визначається прогнозний технологічний врожай за кожним 
варіантом проектного рішення, який, як правило, не досягає 
потенційно можливого, різниця між якими і характеризує погодно-
кліматичний ризик. 

Погодно-кліматичний ризик водогосподарсько-меліоративного 
проекту - це абсолютне чи відносне відхилення фактичного ефекту 
за варіантом проектного рішення від потенційно можливого його 
значення в результаті невідповідності реальних метеорологічних 
умов оптимальним. 

У такому контексті погодно-кліматичний ризик одночасно 
виступає як екологічні збитки від недоотримання потенційно 
можливого доходу у результаті дії несприятливих природних 
факторів. 

За наявності відповідної необхідної інформаційної бази рівень 
погодно-кліматичного ризику визначається за допомогою 
статистичних методів, які при розробці водогосподарсько-
меліоративних проектів є загальноприйнятими та найбільш 
обґрунтованими. Щоб застосувати статистичні методи оцінки впливу 
ризику на результат виробничої діяльності на меліорованих землях, 
необхідно, насамперед, знати, як саме показник ефекту залежить від 
зміни погодних умов. 

У зв'язку з природною сезонною циклічністю 
сільськогосподарського виробництва на меліорованих землях 
розрізняють різні за умовами тепло- й вологозабезпеченості періоди 
вегетації, які можна згрупувати в розрахункові (типові) групи років. 

Розподіл даних груп років у межах життєвого циклу проекту 
нерівномірний і може бути здійснений за допомогою коефіцієнта 
дольової частки (імовірності виявлення) відповідної групи років у 
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загальному терміні реалізації проекту. 
Крім того, на розмір очікуваного врожаю, а отже, і на загальний 

економічний ефект, впливає тип та конструкція меліоративної 
системи, яка визначає відповідну технологію управління водним 
режимом (водорегулюванням) на меліорованих землях. 

Саме тому результат сільськогосподарського виробництва на 
меліорованих землях впродовж проектного терміну функціонування 
водогосподарсько-меліоративного об'єкта залежить від трьох 
основних факторів: 

1. Метеорологічні умови у відповідних типових розрахункових 

роках сукупності Р= \р } , ] = 1,т. 

2. Частота (імовірність) або дольова частка виявлення відповідної 
групи років у проектному терміні функціонування об'єкта -

І = 1,т. 

3. Тип і конструкція водогосподарсько-меліоративної системи за 
відповідним способом, схемою водорегулювання сукупності 
*5"= }, і = 1,п. 

У загальному неявному вигляді функція корисності від реалізації 
гідромеліоративних заходів має вигляд: 

Еру=Е(Р,ссд,8), і = Т^п; » = 7Я (10.1) 

Для більшої наочності та простоти розрахунків дану функцію 
можна записати у вигляді платіжної матриці (табл. 10.3). 

Таблиця 10.3 
Матриця ефектів залежно від зміни природно-кліматичних умов 

Р=\рА аР] Р=\рА аР] 
5 1 

Р\ Е\2 Е1п 

Р2 аРг Д 2 і Е22 Е2п 

Рт а

Р т 

¥ і Ет2 
р 
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10.5. Зміст управління проектними ризиками 

Управління ризиками здійснюється на всіх фазах життєвого 
циклу проекту. Цей процес включає проведення таких типових 
процедур: 

а) виявлення та ідентифікацію можливих ризиків; 
б ) аналіз та оцінка проектних ризиків; 
в ) вибір методів та заходів управління ризиками; 
г ) застосування вибраних методів та заходів; 
д ) корегування раніше прийнятих рішень з метою запобігання або 

зменшення можливих ризиків; 
е ) оцінка результатів управління ризиками. 
Управління ризиками здійснюються з використанням певних 

методів управління ризиками, кожен з яких складається з набору 
певних заходів (інструментів). 

У практиці управління проектами застосовують такі основні 
методи управління ризиками. 

> розподіл ризиків між учасниками проекту; 
> запобігання та коригування ризиків; 
> резервування коштів на покриття непередбачуваних 

затрат; 
> страхування ризиків. 

Кожен з описаних вище методів управління проектними ризиками 
є сукупністю заходів (інструментів) - організаційних, технічних, 
фінансових, правових та інших дій, які здійснюють учасники проекту 
з метою управління ризиками. Залежно від методів управління 
проектними ризиками основні типи інструментів управління 
проектними ризиками виокремлюють. 

Серед інструментів методу розподілу ризиків між учасниками 
проектної діяльності розрізняють надання одними учасниками 
проекту гарантій іншим його учасникам, а також інші засоби 
розподілу та перерозподілу ризиків між учасниками проектної 
діяльності (застави, задатки, неустойки). Кожен з цих інструментів 
передбачає розподіл у певній пропорції ризику між окремими 
учасниками. 

Гарантії - основний інструмент розподілу ризиків між учасниками 
проектної діяльності, що передбачає виконання зобов'язань за іншим 
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(основним) договором (контрактом), до якого відсилає гарантія. Мета 
гарантії - додатково забезпечити фінансові інтереси сторін, які беруть 
участь як у звичайних видах комерційної діяльності, так і в 
інвестиційних проектах. 

У світовій господарській практиці розрізняють такі форми 
гарантій: умовні та безумовні, прямі та непрямі, забезпечені та 
незабезпечені, відкличні та безвідкличні. 

Звичайно, можна стверджувати, що банки, які видають контрактні 
гарантії, не належать безпосередньо до учасників проектної 
діяльності, оскільки видають ці гарантії за певну винагороду і є не 
внутрішніми, а комерційними гарантами. Проте банки видають 
гарантії (за окремими винятками) тільки за умови надання учасником 
проектної діяльності контргарантій чи іншого прийнятного для банку 
надійного забезпечення. Тому можна стверджувати, що, хоча 
банківські гарантії формально комерційні, по суті, вони є внутрішніми 
гарантіями, забезпеченими активами учасників проекту. 

Метод запобігання та коригування - це така організація робіт 
проекту, коли всі або більшість учасників проекту можуть ефективно 
впливати на фактори ризику і зменшувати ймовірність несприятливої 
для проекту події, або і повністю її виключати. Одним із заходів, що 
дозволяє запобігати ризику, є відмова від певної діяльності, завдяки 
чому ризик зникає. Коригування ризику полягає в реалізації 
комплексу заходів, що спрямовані на мінімізацію збитків після 
настання несприятливої події. 

Найчастіше застосовують метод запобігання та коригування на 
початковій (передінвестиційній) фазі проекту. Ідеться про умовне, а 
не абсолютне запобігання ризику. Це означає, що за багатьма 
відбракованими проектами позитивне рішення не приймається, а 
ініціатору проекту рекомендується скоригувати його з метою 
зниження до прийнятного рівня ризиків. Менеджмент проектних 
ризиків передбачає не тільки аналіз ризиків запропонованого проекту, 
а й коригування проекту з метою зниження небезпеки виявлених 
ризиків. Цю творчу функцію виконують як на попередній, так і на 
наступних фазах життєвого циклу проекту, якщо кількість ризиків при 
реалізації проекту перевищує критичну. 

Група інструментів запобігання та коригування проектних ризиків 
охоплює систему різноманітних практичних заходів профілактики 
несприятливих подій: створення систем моніторингу; навчання 
персоналу; закупівлю та встановлення спеціального устаткування; 
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контроль за технологічними процесами; сервісне обслуговування тех
нологічного устаткування компанією-виробником; передавання 
об'єкта інвестиційної діяльності фаховій компанії-оператору; 
перевірку устаткування на заводі-постачальнику; створення систем 
контролю за якістю матеріалів, сировини і напівфабрикатів; наймання 
замовником проекту інженера з технічного нагляду для контролю за 
виконанням робіт; створення аварійно-рятувальних, аварійно-
ремонтних і пожежних служб у межах проектів. 

Метод резервування коштів на покриття непередбачених 
затрат передбачає створення певного резерву коштів для покриття 
збитків, пов'язаних з подоланням непередбачених негативних 
обставин, які виникають в процесі здійснення проекту, в тому числі і 
форс-мажорних, або на фінансування заходів, що суттєво зменшують 
або мінімізують виникнення можливих ризиків. При застосуванні 
такого методу спочатку (на основі описаних вище методів 
аналізування та прогнозування ризиків) встановлюють орієнтовні 
втрати проекту від можливих негативних факторів, а в подальшому 
розробляють комплекс заходів для мінімізації можливих ризиків та 
визначають орієнтовну вартість цих заходів або заходів, пов'язаних з 
ліквідацією наслідків можливих несприятливих для проекту подій. Як 
правило, зарезервовані кошти повинні складати від 10 до 20% від 
величини вартості можливих збитків. Такі кошти повинні поступово 
накопичуватись та поступово витрачатись впродовж життєвого циклу 
проекту. 

Після впровадження певних заходів щодо запобігання або 
ліквідації негативних факторів, що впливають на проект, порівнюють 
величини фактичних та планових затрат. Кошти, які залишились після 
покриття втрат від певних негативних факторів, повертаються в 
резервний фонд проекту для подальшого використання. 

Метод резервування коштів на покриття непередбачуваних 
затрат передбачає застосування таких інструментів: 

> створення резервних фондів окремими учасниками проектної 
діяльності; 

> створення загальних резервних фондів у межах проекту. 
Метод страхування проектних ризиків - це передача певних 

ризиків страховій компанії. Такий метод застосовують, коли учасники 
проекту неспроможні забезпечити здійснення проекту власними 
силами у випадку настання подій, пов'язаних з ризиками, або коли 
для учасників проекту страхування є економічно більш 
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обґрунтованим, ніж інші методи. У межах проектної діяльності метод 
страхування набирає форми конкретних документів: договорів (угод) 
про страхування різних видів проектних ризиків і відповідних 
страхових сертифікатів (полісів). 

В Україні страхування здійснюється відповідно до Закону "Про 
страхування" та розробленого Кабінетом Міністрів "Положенням про 
порядок здійснення діяльності страховими посередниками". 

Страхувач (страхова компанія) є комерційним гарантом, тому що 
надає свої послуги за певну винагороду (страхову премію, страховий 
внесок), причому на відміну від банку-гаранта не потребує 
контргарантії чи іншого надійного забезпечення. Покривають ризики 
зі страхового фонду, сформованого за рахунок страхових внесків. З 
огляду на те, що проектна діяльність є сукупністю ризикованих 
операцій у різних сферах (виробничій, комерційній, будівельній, 
фінансовій, науково-технічній тощо), в її межах застосовують різні 
види договорів страхування: 

> відповідальності одержувача інвестицій перед інвестором; 
> відповідальності інвестора перед одержувачем інвестицій; 
> відповідальності експертів перед замовником; 
> відповідальності розробника проектної документації перед 

інвестором; 
> відповідальності виконавця будівельних або монтажних робіт 

перед інвестором; 
> страхування предмета застави; 
> страхування інвестиційних ризиків інвестором або 

одержувачем інвестицій. 
Страхові операції, що пов'язані з проектною діяльністю, класи

фікують також за суб'єктами страхових договорів. До страхування як 
методу зменшення ризиків можуть вдаватися практично всі учасники 
проектної діяльності: здебільшого добровільно (на основі 
сформованої практики, згідно з вимогами державних органів, з огляду 
на власні інтереси), в окремих випадках - на вимогу одного або 
кількох учасників проектної діяльності. Залежно від суб'єкта 
страхових договорів, страхові операції класифікують так: 

> страхування за участю банків-кредиторів (ризику непогашення 
кредитів); 

> страхування за участю проектної компанії (відповідальності 
позичальника за непогашення кредитів); 
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> страхування за участю підрядників-будівельників 
(страхування від виходу з ладу техніки, пожеж, екологічних та 
будівельних ризиків); 

> страхування за участю проектувальників або консультантів 
(страхування фахової відповідальності); 

> страхування за участю постачальників ресурсів (на випадок 
невиконання договорів постачань) і покупців проектного 
продукту (на випадок несплати за поставлений проектний 
продукт). 

Залежно від об'єкта страхування страхові операції поділяють на 
майнове страхування; страхування особи (страхування персоналу від 
нещасних випадків тощо) і страхування відповідальності 
(екологічних ризиків, фахової відповідальності проектно-будівельних 
компаній тощо). 

Майнове страхування здійснюється за допомогою таких 
інструментів (форм страхування): 

1. Страхування ризику підрядного будівництва. Ця форма 
страхування має на меті страхування незавершеного 
будівництва від ризику матеріальних втрат або збитків, які 
пов'язані з пожежами, вибухами, природними стихійними 
явищами . політичними та деякими іншими ризиками. 

2. Страхування вантажів, що передбачає захист від 
матеріальних втрат або пошкоджень будь-яких вантажів при 
переміщенні їх зі складу відправника вантажу до складу 
одержувача любим видом транспорту. 

3. Страхування обладнання, що належить підряднику. Така 
форма використовується в проектах, де підрядники різних 
рівнів використовують дороге обладнання, вихід з ладу якого 
може суттєво вплинути на дотримання календарних строків 
виконання робіт. 

Страхування особи (страхування персоналу від нещасних випадків 
тощо). 

Страхування відповідальності включає застосування таких 
інструментів (форм страхування): 

1. Страхування загальної громадянської відповідальності 
передбачає захист підрядників різних рівнів у випадках, коли 
в результаті їх діяльності "третя сторона" зазнає особистих 
збитків або пошкоджень майна. 
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2. Страхування професійної відповідальності. Ця форма 
застосовується у випадках, коли підрядник несе 
відповідальність за підготовку проекту будівництва об'єкта, 
управління проектом, надання консалтингових послуг. 

На різних етапах реалізації проекту загальний обсяг ризиків і їх 
конкретних видів змінюється, відповідно змінюються методи та 
інструменти з управління ризиками. 

На початковій фазі та фазі розробки проекту здебільшого 
планують застосування більшості інструментів перерахованих вище 
методів, а деякі з них починають застосовувати, в першу чергу, це: 
надання гарантій; страхування професійної відповідальності проектної 
(консалтингової) організації щодо якісного виконання робіт, 
пов'язаних з підготовкою комплексу погоджувальних документів, 
ТЕО, бізнес-плану та проектно-кошторисної документації; здійснення 
орієнтовних розрахунків величини резервних коштів, які необхідні 
для запобігання або ліквідації наслідків від впливу на проект 
негативних факторів. 

І7ід час фази реалізації першорядного значення набувають такі 
інструменти: гарантія завершення проекту (для кредиторів); гарантія 
належного виконання контракту на здійснення будівельно-монтажних 
робіт, постачання будівельних матеріалів та технологічного 
устаткування (для замовника проекту); страхування загальної 
громадянської відповідальності; страхування професійної 
відповідальності; страхування обладнання, що належить підряднику; 
страхування ризику підрядного будівництва; створення резервних 
фондів окремими учасниками проектної діяльності; створення 
загальних резервних фондів у межах проекту; закупівля та 
встановлення спеціального устаткування; контроль за технологічними 
процесами; створення систем контролю за якістю матеріалів, 
сировини і напівфабрикатів; наймання замовником проекту інженера з 
технічного нагляду для контролю за виконанням робіт; створення 
аварійно-рятувальних, аварійно-ремонтних і пожежних служб у межах 
проектів. 

І7ід час фази завершення застосовують такі інструменти: 
закупівлю та встановлення спеціального устаткування; контроль за 
технологічними процесами; сервісне обслуговування технологічного 
устаткування компанією-виробником; передавання об'єкта 
інвестиційної діяльності фаховій компанії-оператору; перевірку 
устаткування на заводі-постачальнику; створення систем контролю за 
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якістю матеріалів, сировини і напівфабрикатів; створення аварійно-
рятувальних, аварійно-ремонтних і пожежних служб у межах 
проектів; страхування загальної громадянської відповідальності; 
страхування професійної відповідальності; гарантія погашення 
заборгованості за кредитом;. 

Інструменти управління ризиками при переході від однієї фази 
життєвого циклу проекту до іншої істотно змінюються, але процес 
управління ризиками безперервний і є відповідальною діяльністю 
протягом всього життєвого циклу проекту. 

Запитання для самоконтролю 

1. Які основні групи проектних ризиків належать до внутрішніх? 
2. Які основні методи аналізу ризиків застосовують в управлінні 

проектами? 
3. Назвіть основні методи управління проектними ризиками. 
4. Назвіть основні інструменти методу розподілу проектних 

ризиків. 
5. Назвіть основні інструменти методу резервування коштів на 

покриття непередбачуваних затрат. 
6. Які інструменти управління проектними ризиками 

застосовуються на початковій фазі та фазі розробки проекту? 
7. Які інструменти управління проектними ризиками 

застосовуються під час фази реалізації проекту? 
8. Які інструменти управління проектними ризиками 

застосовуються під час фази завершення проекту? 
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11. Управління якістю в проекті 

11.1. Сучасна концепція управління якістю проекту 

Проблема забезпечення якості продукції - одна з найактуальніших 
проблем на сучасному етапі. Якість проекту визначається якістю 
кінцевого продукту, який буде отриманий в результаті його реалізації. 
Таку якість забезпечити досить складно, оскільки для отримання 
якісного кінцевого продукту потрібно забезпечити якісне виконання 
робіт на всіх фазах життєвого циклу проекту практично всіма 
учасниками проекту, а особливо - розробниками проектної 
документації, будівельниками, фірмами, що виготовляють виробниче 
обладнання та здійснюють його монтування, постачальниками, 
управляючою фірмою та замовником. 

Управління якістю проекту ґрунтується на принципах, що 
покладені в основу найбільш поширеного і обґрунтованого напрямку 
в управлінні якістю - загального управління якістю Т((М (Тоїаі 
(Олаїігу Мападетепі): 

> якість - обов'язковий елемент проекту в цілому, а не тільки 
певна самостійна функція управління; 

> якість - це те, що говорить споживач, а не виробник; 
> відповідальність за якість повинна бути адресна; 
> для реального підвищення якості потрібні нові технології; 
> підвищити якість можна тільки зусиллями всіх учасників 

проекту; 
> контролювати процес здійснення проекту завжди 

ефективніше, ніж результат проекту (продукцію); 
> політика в області якості повинна бути частиною загальної 

політики підприємства, що створюється в результаті 
здійснення проекту. 

Методичною основою управління якістю є так звана "петля якості", 
яка для інвестиційного проекту має такий вигляд (рис. 11.1). 

На якість продукції впливає значна кількість факторів, що діють як 
самостійно, так і у взаємозв'язку між собою, як на окремих фазах 
життєвого циклу проекту, так і протягом всього життєвого циклу 
проекту. Ці фактори умовно можна розподілити на такі групи: 
технічні, організаційні, економічні та суб'єктивні. 
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До технічних факторів належать: технічний рівень бази 
проектування, будівництва, експлуатації; застосовувані технології 
виготовлення продукції; засоби технічного обслуговування і ремонту. 

Вивчення ринку 
(попит і 

перспективи його 
розвитку) 

Техніко-економічне 
обгрунтування 

Вивчення ринку 
(попит і 

перспективи його 
розвитку) 

Техніко-економічне 
обгрунтування 

Вивчення ринку 
(попит і 

перспективи його 
розвитку) 

У ' 1 

Рис. 11.1 " Петля якості" (етапи, на яких забезпечується якість робіт) 
проекту 

До організаційних факторів належать: розроблена система 
розподілу праці, спеціалізація; досконалість створеної організаційної 
структури з управління проектом; форми організації виробничих 
процесів; форми і методи контролю якості; порядок представлення до 
здачі та приймання продукції (послуг) на кожній з фаз життєвого 
циклу проекту; форми і способи транспортування та зберігання 
продукції; організація технічного обслуговування та ремонту ( в тому 
числі і гарантійного). При недооцінці організаційних факторів 
можливе виникнення таких ситуацій, коли добре спроектовані та 
виготовлені вироби в результаті недосконалої організації будівництва, 
транспортування та експлуатації можуть втратити свою початкову 
високу якість. 

До економічних факторів належать: ціна, собівартість, форми і 
рівень зарплати, рівень затрат на технічне обслуговування і ремонт. 
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Найважливішими факторами є ціна і зарплата. Правильно 
організоване ціноутворення стимулює підвищення якості. При цьому 
ціна повинна покривати всі витрати підприємства на заходи на 
підвищення якості і забезпечувати необхідний рівень рентабельності. 
В той же час вироби з більш високою ціною повинні обов'язково бути 
високої якості. Організація оплати праці протягом всього життєвого 
циклу проекту повинна бути такою, щоб висока якість виконання 
робіт обов'язково стимулювалась економічно. 

До суб'єктивних факторів належать: рівень професійної 
підготовки виконавців всіх видів робіт проекту; морально-
психологічна атмосфера, що створюється в трудових колективах. 

11.2. Міжнародні та національні стандарти, що 
забезпечують методологічні основи управління якістю в 

проектах 

Основними міжнародними стандартами, в яких викладено 
методологічні основи побудови систем управління якістю, в тому 
числі і якістю в проектах, є 180 9004:2000 «Оиаіііу гпападегпепі 
зузіешз Оиісіеііпез &г рег&ппапсе ішргоуешепіз (Системи управління 
якістю, Настанови щодо поліпшення діяльності)» та 180 9001: 2000 
Оиаіііу гпападегпепі зузіегпз - Кедиіге-тешз (Системи управління 
якістю. Вимоги)». З цими стандартами гармонізовані вітчизняні 
державні стандарти, відповідно ДСТУ 180 9004: 2000 «Системи 
управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності» та ДСТУ 
180 9001-2001 «Системи управління якістю. Вимоги». 

Ці державниі стандарти рекомендують впровадження 
процесного підходу в розробленні, впровадженні та поліпшенні 
результативності та ефективності системи управління якістю для 
підвищення задоволеності зацікавлених сторін виконанням їхніх 
вимог. 

Для результативного та ефективного функціонування 
організація повинна визначити численні взаємопов'язані види 
діяльності і управляти ними. Діяльність, у якій використовують 
ресурси і якою можна управляти для того, щоб перетворювати входи 
на виходи, можна вважати процесом. Часто вихід одного процесу 
безпосередньо є входом наступного. 

Під «процесним підходом» розуміють застосування у межах 
організації системи процесів разом з їх визначенням та взаємодіями, а 
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також управління ними. Перевагою процесного підходу є 
забезпечуваний ним неперервний контроль зв'язків окремих процесів 
у межах системи процесів, а також їхніх сполучень та взаємодій. Якщо 
цей підхід застосовують у межах системи управління якістю, він 
підкреслює важливість: 

а) розуміння та виконання вимог; 
б) необхідності розглядати процеси з погляду створення 

додаткових цінностей; 
в) отримання результатів функціонування процесу та його 

ефективності; 
г) постійного поліпшення процесів на основі об'єктивних 

вимірювань. 
На рис 11.2 зображено рекомендовану даними стандартами 

модель системи управління якістю, в основу якої покладено процесі 
дана модель ілюструє зв'язки між процесами. 

Постійне пол іпшення системи управління якістю 

Види діяльності , що створюють додаткові цінності 

Інформаційний потік 

Рис. 11.2. Модель системи управління , в основу якої покладено процес 
(відповідно до ДСТУ 180 9004: 2000) 
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Ця ілюстрація показує, що зацікавлені сторони відіграють 
важливу роль у визначенні вимог як входів. Моніторинг задоволеності 
зацікавлених сторін вимагає оцінювання інформації, пов'язаної зі 
сприйняттям зацікавленими сторонами того, як виконала організація 
їхні вимоги. 

Відповідно до цих стандартів, для забезпечення високої якості 
кінцевого продукту проекту всі організації - учасники проекту 
повинні встановити, задокументувати, впровадити та підтримувати 
систему управління якістю і постійно поліпшувати її 
результативність. Для цього організації повинні: 

а) визначити процеси, необхідні для системи управління якістю, 
та їхнє застосування на всіх рівнях в організації; 

б) визначити послідовність та взаємодію цих процесів; 
в) визначити критерії та методи, необхідні для забезпечення 

результативності функціонування цих процесів та управління 
ними; 

г) забезпечити наявність ресурсів та інформації, необхідних для 
підтримання функціонування та моніторингу цих процесів; 

д) здійснювати моніторинг, вимірювання та аналізування цих 
процесів; 

е) вживати заходи, необхідні для досягнення запланованих 
результатів та постійного поліпшення цих процесів. 
Основними принципами управління якістю, що можуть 

забезпечити суттєве покращення показників організацій-учасників 
проекту, відповідно до вимог міжнародних та національних 
стандартів, є: 

1. Орієнтація на замовника (організації залежать від своїх 
замовників і тому повинні розуміти їхні поточні та майбутні 
потреби, виконувати їхні вимоги і прагнути до перевищення 
їхніх очікувань). 

2. Лідерство (керівники встановлюють єдність мети та напрямів 
діяльності організації. Вони мають створювати та підтримувати 
внутрішнє середовище, в якому можливе повне залучення 
працівників до діяльності, спрямованої на досягнення цілей 
організації). 

3. Залучення працівників (працівники на всіх рівнях становлять 
основу організації, і їхнє повне залучення дає змогу 
використовувати їхні здібності на користь організації). 
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4. Процесний підхід (бажаного результату досягають 
ефективніше, коли діяльністю та пов'язаними з нею ресурсами 
управляють як процесом. 
5. Системний підхід до управління (установлення і розуміння 
взаємопов'язаних процесів та управління ними як системою 
сприяє організації результативніше та ефективніше досягати 
цілі). 

6. Постійне поліпшення (постійне поліпшення загальних 
показників діяльності організації слід вважати незмінною метою 
організації). 
7. Прийняття рішень на підставі фактів (ефективні рішення 
ґрунтуються на аналізі даних та інформації). 
8. Взаємовигідні стосунки з постачальниками (організація та її 
постачальники є взаємозалежними, і взаємовигідні стосунки 
підвищують здатність обох сторін створювати цінності). 

Успішне застосування організаціями перерахованих принципів 
управління дасть змогу зацікавленим сторонам одержати переваги 
такі, наприклад, як зростання прибутків, створення цінностей та 
підвищення стабільності. 

Проектна діяльність має цілий ряд особливостей, які враховані як 
на міжнародному стандарті "180 10006: 2003 Оиаіііу шападешепі 
зузіегпз - Оиііеііпез &г диаіііу шападешепі іп рго]есіз" (Системи 
управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектах), 
так і в гармонізованому з ним національним стандартом "ДСТУ 180 
10006: 2005 Системи управління якістю. Настанови щодо управління 
якістю в проектах". Даний стандарт доповнює настанови, що 
наводяться в ДСТУ 180 9004: 2000 . 

Для успішного управління якістю проекту необхідно враховувати 
як аспект стосовно процесів проекту, так і аспект стосовно продукції 
проекту. 

Процеси і фази становлять два різних аспекти проекту. Проект 
може бути поділено як на взаємозалежні процеси, так і на фази 
життєвого циклу, як засіб планування і моніторингу досягнення цілей 
та оцінювання пов'язаних з ним ризиків. 

Фази проекту поділяють проект на керовані частини 
(концептуальна (початкова) фаза, фаза розробки, фаза реалізації, фаза 
завершення. 

Процеси проекту - це процеси, які необхідно для керування 
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проектом, а також процеси, необхідні для виготовлення продукції 
проекту. 

Керування проектом передбачає планування, організацію, 
моніторинг, контролювання, звітування та виконування необхідних 
коригувальних дій щодо всіх процесів проекту, які потрібні для 
досягнення цілей проекту, протягом всього життєвого циклу проекту. 

До основних процесів управління якістю проекту належать: 
^ планування якості; 

^ забезпечення якості; 
> контроль якості. 
В процесі планування формується філософія системи 

управління якістю, узгоджуються інтереси замовника та команди 
проекту, розробляється план якості (план організаційно-технічних 
заходів з забезпечення системи якості проекту). 

На початку етапу планування проводиться аналіз такої інформації: 
> факторів зовнішнього оточення проекту; 
> плану управління проектом; 
> політики в області якості, яку планує проводити замовник; 
> характеристики продукції, що планується до випуску та 

детальні відомості про неї (як правило, це специфікації 
фасонних частин та обладнання); 

> стандартів і вимог до якості продукції; 
> особливостей технологічних процесів, які будуть 

використовуватись протягом життєвого циклу проекту та 
нормативних вимог до них. 

У подальшому, враховуючи наявну інформацію і застосовуючи 
такі технології, як використання різноманітних діаграм, блок-схем, 
таблиць, встановлюють взаємозв'язок між різноманітними 
процесами, розробляють план якості, в якому приводяться: 

> конкретні заходи з реалізації політики якості; 
> строки виконання; 
> критерії оцінки; 
> відповідальні за виконання. 

Забезпечення якості - це комплекс управлінських інструментів та 
методів, спрямованих на забезпечення учасниками проекту 
необхідних характеристик якості. 

Особи й організації, що відповідають за забезпечення якості, 
повинні мати достатні повноваження для того, щоб формулювати 
проблеми якості; готувати та пропонувати рішення і перевіряти їх 
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виконання; припиняти постачання чи встановлення устаткування, 
конструкцій, матеріалів, що не відповідають встановленим вимогам. 
Такі повноваження мають цілий ряд державних спеціалізованих 
служб, на які держава покладає функцію контролю якості (наприклад, 
інспекція Держархбудконтролю, управління охорони навколишнього 
природного середовища та ін.). Крім того, замовник сам може 
створювати спеціалізовані організаційні структури для контролю 
якості (наприклад, відділ технічного нагляду). 

Контроль якості - це комплекс технічних і технологічних 
інструментів та методів щодо перевірки відповідності конкретних 
результатів діяльності за проектом певним стандартам та вимогам з 
якості та визначення шляхів ліквідації причин реальних та 
потенційних відхилень від стандартів. 

Контроль якості здійснюється з використанням таких 
інструментів та методик : 

а) перевірок; 
б) проведення статистичної обробки даних вимірювань; 
в) використання діаграм Парето у вигляді гістограм розподілу 

дефектів залежно від причин їх виникнення; 
г) контролю графіка виконання робіт за проектом; 
д) контролю графіка постачання устаткування; 
е) метрологічного контролю; 
ж) перевірка виправлення дефектів. 

Необхідно керувати процесами проекту в межах системи 
управління якістю для досягнення цілей проекту. Система управління 
якістю в проекті повинна максимально бути узгодженою з системою 
управління якістю організації замовника. 

Систему управління якістю в проекті необхідно 
задокументувати та внести до програми якості проекту. У програмі 
якості треба визначити види робіт і ресурси, необхідні для досягнення 
цілей проекту у сфері якості. Програму якості необхідно навести у 
плані управління проектом. 
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11.3. Нормативні документи та типові проекти, що 
забезпечують якість водогосподарського проекту 

11.3.1. Загальна характеристика нормативних документів 
зі стандартизації, що забезпечують якість проекту 

Якість та ефективність робіт в ході реалізації проекту в значній 
мірі залежить від дотримання нормативних документів. 

Нормативні документи зі стандартизації в Україні поділяються на: 
> державні стандарти України - ДСТУ; 
> галузеві стандарти ГСТУ; 
> стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок 

СТТУ; 
> технічні умови - ТУ; 
> стандарти підприємств - СТП. 

. До державних стандартів України прирівнюються будівельні 
норми і правила, а також державні класифікатори техніко-
економічної та соціальної інформації. 

Державні стандарти повинні забезпечувати: 
1) Реалізацію єдиної політики в сфері стандартизації, метрології 

та сертифікації. 
2) Захист інтересів споживачів і держави з питань безпеки 

продукції (процесів, робіт, послуг) для життя і здоров'я, а 
також майна громадян, охорони навколишнього природного 
середовища. 

3) Взаємозамінність та сумісність продукції, її уніфікацію. 
4) Якість продукції відповідно до рівня розвитку науки і техніки, 

потреб населення, економіки в цілому. 
5) Економію всіх видів ресурсів, поліпшення техніко-

економічних показників виробництва. 
Державну систему стандартизації створює і координує Державний 

комітет України зі стандартизації, метрології та сертифікації 
(Держстандарт України) - національний орган із стандартизації. 

Державні стандарти України (ДСТУ) розподіляються на такі 
організаційно-методичні та загально-технічні об'єкти: 

1. На організацію проведення робіт із стандартизації; науково-
технічну термінологію, класифікацію і кодування техніко-
економічної та соціальної інформації; технічну документацію; 
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інформаційні технології; організацію робіт із метрології; 
достовірні довідкові дані про властивості матеріалів і речовин. 

2. На вироби загальномашинобудівного застосування 
(підшипники, інструмент, деталі). 

3. На складові елементи об'єктів державного значення для різних 
галузей економіки (банківсько-фінансової системи, 
транспорту, зв'язку, енергетики, охорони навколишнього 
природного середовища тощо). 

4. На продукцію міжгалузевого призначення. 
5. На продукцію для населення та галузей економіки. 
Державні стандарти України містять обов'язкові та рекомендовані 

вимоги. Обов'язкові вимоги державних стандартів підлягають 
безумовному виконанню органами державної виконавчої влади, всіма 
підприємствами та установами державної та недержавної форми 
власності. 

Державні стандарти України затверджуються Держстандартом 
України, Державні стандарти в галузі будівництва та промисловості 
будівельних матеріалів - Міністерством регіонального розвитку та 
будівництва. В Україні крім державних стандартів України ДСТУ, 
використовуються також міждержавні стандарти (ГОСТ), передбачені 
Угодою про проведення погодженої політики в сфері стандартизації, 
метрології та сертифікації, підписаною в Москві 13.03.1992р. 

Державні стандарти України позначають так: 
ДСТУ 2042-92 Брикети торф 'яні на комунально-побутові 

потреби. Технічні умови, 
де перше число - реєстраційний (обліковий) номер, друге число -

дві останні цифри року затвердження. 
Позначення державних стандартів в будівництві має іншу 

структуру: 
ДСТУ А.2.4-4-99 Основні вимоги до проектної та робочої 

документації. 
Структура шифру стандартів у будівництві така ж, як у інших 

нормативних документів в будівництві, які затверджує Міністерством 
регіонального розвитку та будівництва, і буде розглянута нижче. 

Позначення державного стандарту України, прийнято 
Міждержавною Радою країн СНД, доповнюється позначенням ГОСТ, 
яке вказується в дужках під позначенням ДСТУ: 

ДСТУ 2092-92 Зварні шви. Положення при зварюванні. 
(ГОСТ 11969-93) Визначення кутів нахилу і повороту. 

196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Міжнародні, регіональні та національні стандарти інших країн 
застосовуються в Україні відповідно до її міжнародних договорів. 

В Україні дедалі більше поширюється практика прямого 
застосування в народному господарстві міжнародних та регіональних 
стандартів як державних. 

Найбільш поширена з існуючих міжнародних організацій, що 
займаються питаннями стандартизації - І8О (Міжнародна організація 
із стандартизації, яка була заснована в 1946 р., що включає 
91 державу, на які припадає 95% світового промислового 
виробництва). 

Якщо стандарт гармонізований зі стандартом І8О, позначення 
стандарту І8О подається в дужках під позначенням міжнародного 
стандарту: 

ДСТУ 2184 - 93 Пластмаси. Різні епоксидні смоли. 
(ГОСТ 20026 - 93) Визначення тенденції до кристалізації 
(ІЮ 4895, 1987) 

Галузеві стандарти (ГСТУ) розробляються на продукцію за 
відсутністю державних стандартів України чи при необхідності 
встановлення вимог, які перевищують чи доповнюють вимоги 
державних стандартів. 

Технічні умови (ТУ) і стандарти підприємств (СТП) містять 
вимоги, що регулюють відносини між постачальником (розробником, 
виготовлювачем) і споживачем (замовником) продукції. 

11.3.2. Нормативні документи зі стандартизації, що 
забезпечують якість проекту в фази розробки та реалізації 

В Україні нормативні документи, що застосовуються у фази 
розробки та реалізації водогосподарських проектів (при проектуванні 
та будівництві водогосподарських об'єктів), поділяються на такі види: 

> державні стандарти - ДСТУ; 
> державні будівельні норми - ДБН; 
> відомчі будівельні норми - ВБН; 
> регіональні будівельні норми - РБН; 
> технічні умови - ТУ. 

Як нормативні документи України в галузі будівництва 
застосовуються документи колишніх СРСР та УРСР до їх заміни чи 
скасування, а також міжнародні, регіональні і національні стандарти, 
норми та правила інших держав, що входять у "Перелік нормативних 
документів в галузі будівництва, що діють на території України". 
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ДСТ України в галузі будівництва встановлюють організаційно -
методичні та загальнотехнічні вимоги до об'єктів будівництва і 
промислової продукції будівельного призначення; вони забезпечують 
їх розробку, виробництво (виготовлення) та експлуатацію 
(використання). ДСТУ в області будівництва затверджуються 
Міністерством регіонального розвитку та будівництва. 

Державні будівельні норми (ДБН) розробляють на продукцію, 
процеси та послуги в галузі містобудування (вишукування, 
проектування, територіальна діяльність, зведення, реконструкція і 
реставрація об'єктів будівництва; планування і забудова населених 
пунктів і територій), а також в галузі організації, технології, 
управління і економіки будівництва. 

ДБН затверджуються Міністерством регіонального розвитку та 
будівництва. 

Відомчі будівельні норми (ВБН) України розробляються при 
відсутності ДБН або необхідності встановлення вимог, що 
перевищують (доповнюють) вимоги ДБН, з урахуванням специфіки 
діяльності організацій та підприємств цього відомства і 
затверджуються даним відомством. 

Регіональні будівельні норми (РБН) містять регіональні правила 
забудови населених пунктів і територій. 

Технічні умови (ТУ) встановлюють вимоги до конкретних видів 
промислової продукції будівельного призначення, її виготовлення, 
пакування, маркування, контролю та випробування, транспортування 
та зберігання. 

Проекти ВБН, РБН і ТУ погоджуються з Міністерством 
регіонального розвитку та будівництва. 

Для зручності роботи з нормативними документами їх 
класифікують, поділяючи на класи, підкласи і комплекси (рис. 11.3). 
Класів виділяють 5: 

А - організаційно-методичні норми, правила і стандарти; 
Б - містобудування (приводяться вимоги до забудови міст); 
В-технічні норми, правила і стандарти (приводяться вимоги до 

розробки проектів якісних і надійних споруд і будинків для 
населення та різних галузей народного господарства, їх 
будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатації); 
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Рис. 11.3. Класифікація нормативних документів в галузі будівництва 

 

 

 

 

 

 

 

 



Г - рекомендовані норми, правила і стандарти, довідково-
інформаційні матеріали (норми тривалості проектування будівництва; 
норми витрат матеріалів, енергетичних ресурсів, норми оплати праці); 

Д - кошторисні норми і правила (організація робіт з кошторисного 
нормування, кошторисні нормативи, кошторисні розрахунки). 

Шифр нормативних документів з будівництва має структуру, що 
складається з літер (Х) та цифр (У) (рис. 11.4): 

ДБН А. 1. 1 - 25 - 93 
X X X X У. У -У...- УУ 

Абревіатура нормативного документа 

Клас 

Підклас 
Комплекс 

Реєстраційний номер 

Дві останні цифри року затвердження 

Рис. 11.4. Структура шифру нормативних документів з будівництва 

Різноманітні нормативні документи з будівництва шифруються 
відповідно до наведеної структури, наприклад: 

ДБН А.3.1. - 5-96 РБН Б.2.1 -3-93 ТУ В.2.7-5112-93 
ДСТ В.2.7 - 24 - 93 ВБН Г.1 - 31 - 93. 

11.4. Управління якістю протягом життєвого циклу проекту 

11.4.1. Управління якістю на передінвестиційній фазі 
проекту 

Результатом реалізації більшості інвестиційних проектів є: 
- продукція, що буде випускатись, або послуги, що будуть 

надаватись в результаті реалізації даного проекту; 
- побудоване або реконструйоване підприємство, що буде 

випускати заплановану проектом продукцію, або надавати певні 
послуги. 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оптимальним варіантом якісного результату реалізації проекту як з 
точки зору інвестора, так і з точки зору суспільства в цілому, є 
варіант, що характеризується: високоякісною продукцією; сучасними 
технологіями; мінімальним негативним впливом на навколишнє 
середовище; створенням санітарно-побутових умов для працівників 
підприємства, що відповідають діючим в країні нормативам; 
пожежною безпекою; вибухобезпекою; високою прибутковістю. 

Для інвестора пріоритетними є такі показники проекту як 
економічна ефективність, якість кінцевої продукції, застосування 
сучасних технологій, а для суспільства - мінімальний негативний 
вплив на навколишнє середовище, безпечність об'єкта для населення, 
що проживає навколо нього та створення відповідних умов для 
працюючих на підприємстві. 

Вимоги до якості проекту з точки зору суспільства на різних етапах 
передінвестиційної фази проекту висувають, по-перше, органи 
місцевого самоврядування відповідного рівня, а також цілий ряд 
державних спеціалізованих служб: управління екологічної безпеки, 
управління земельних ресурсів, органи санітарного та пожежного 
нагляду, управління містобудування і архітектури, інші спеціалізовані 
служби. В зв'язку з цим інвестор ( замовник ) для того, щоб отримати 
необхідні позитивні рішення перерахованих вище служб, повинен на 
кожному етапі передінвестиційної фази проекту, а особливо при 
розробці заяви-клопотання, при збиранні матеріалів попереднього 
погодження та при розробці ТЕО (ескізного проекту), крім вимог 
щодо високих техніко-економічних показників, дотримуватись вимог 
стосовно якості даного проекту для суспільства в цілому. Цих вимог 
обов'язково повинні дотримуватись проектні та консалтингові фірми, 
що розробляють необхідні обґрунтування та іншу техніко-економічну 
документацію на передінвестиційній фазі проекту. 

11.4.2. Управління якістю протягом фази розробки проекту 

Якість проектної продукції характеризують: високий науково-
технічний рівень проектних рішень; забезпечення економічної 
ефективності об'єктів проектування; досягнення економії всіх видів 
ресурсів; мінімальний негативний вплив на навколишнє середовище. 

Якість проектів оцінюють залежно від ефективності прийнятих у 
них технічних, економічних, технологічних, об'ємно-планувальних, 
конструктивних і архітектурних рішень. 
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Для розробки проектної документації, яка б відповідала 
перерахованим вище вимогам, необхідно на високому рівні виконати 
такі вузлові проектні процедури: 

> конкретно, точно і чітко сформулювати разом з замовником 
завдання на проектування; 

> якісно провести весь комплекс інженерних вишукувань; 
> якісно, з урахуванням новітніх досягнень науки, техніки і 

технології виробництва, розробити технологічну частину 
проекту; 

> на основі технологічної частини прийняти раціональні, 
технічно і економічно обґрунтовані будівельні рішення; 

> детально та повно розробити технологію виконання 
будівельних робіт; 

> якісно розробити комплекс кошторисних документів та 
виконати техніко-економічні розрахунки. 

Заходи, завдяки яким забезпечується якісна розробка проектної 
документації, обов'язково повинні бути комплексними, і їх умовно 
можна поділити на такі основні групи: організаційні, технічні, 
економічні. 

До основних організаційних заходів належать: 
> формування висококваліфікованого колективу розробників 

проектно-кошторисної документації на чолі з головним 
інженером проекту, в якому б панувала здорова творча 
атмосфера; 

> організація та вдосконалення контролю за технологією та якістю 
розробки проектної продукції; 

> організація підвищення кваліфікації працівників проектних та 
вишукувальних відділів; 

> підвищення якості організаційного обслуговування замовників 
проектної продукції. 
До основних технічних заходів належать: 

> підвищення технічного рівня та якості проектної продукції; 
> підвищення якості технічного обслуговування; 
> впровадження нових технологій проектування, в першу чергу, з 

використанням комп'ютерних технологій. 
До основних економічних заходів належать: 
> підвищення рівня ефективності виробництва проектної 

продукції; 
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> підвищення рівня економічної освіти спеціалістів проектної 
фірми; 

> удосконалення системи матеріального та морального 
стимулювання співробітників. 

Важливою складовою якості проектної документації є її 
відповідність вимогам єдиної системи конструкторської 
документації (ЄСКД) та системи проектної документації для 
будівництва - (СПДБ). 

Єдина система конструкторської документації (ЄСКД ) - це 
система постійно діючих технологічних та організаційних вимог до 
розробки проектної та конструкторської документації, що дають 
можливість забезпечити взаємний обмін конструкторською 
документацією без її переоформлення як в межах України, так і між 
країнами СНД, галузями економіки і окремими підприємствами, а 
також розширення уніфікації продукції при конструкторській 
розробці, спрощення форми документів і скорочення їх номенклатури. 
Перераховані вище вимоги наводяться в ГОСТах, ДСТУ, ГСТУ, 
посібниках із впровадження ЄСКД, інших нормативних документах. 

Завдяки ЄСКД створюється можливість здійснювати механізовану 
і автоматизовану розробку проектної документації і головне -
створюється можливість для промисловості організувати 
виробництво будь-якого необхідного виробу, що запроектований 
відповідно до вимог даної системи, на будь-якому з підприємств 
країни відповідної спеціалізації в найкоротший термін. 

Система проектної документації для будівництва (СПДБ) - це 
система постійно діючих технологічних, технічних та організаційних 
вимог до проектної та конструкторської документації стосовно 
розробки проектно-кошторисної документації для будівництва, що 
дають можливість забезпечити взаємний обмін проектною 
документацією між генпідрядником та субпідрядниками-
проектувальниками при розробці проектної документації на 
будівництво об'єктів для різних галузей економіки. Вимоги СПДБ 
наводяться в ГОСТах, ДСТУ, ГСТУ та інших інструктивних 
документах. 

У всіх проектних фірмах, незалежно від форми власності, існує 
служба нормоконтролю, або окремий співробітник, що відповідає за 
нормоконтроль. Вони якраз і займаються перевіркою відповідності 
проектних документів вимогам ЄСКД та СПДБ. 
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До важливих складових якості розробки проектної документації 
можна також віднести широке впровадження при розробці проектної 
документації систем автоматизованого проектування (САПР). 
Впровадження таких систем дозволяє проектній фірмі одночасно 
вирішувати такі питання: 

> по-перше - покращувати якість розробки проектної 
документації завдяки зведенню до мінімуму проектних 
прорахунків, пов'язаних з суб'єктивним фактором; 

> по-друге - суттєво скорочувати терміни розробки проектно-
кошторисної документації; 

> по-третє - суттєве зменшення собівартості розробки проектної 
документації. 

При розробці проектної документації проектні фірми України 
застосовують як власні програмні продукти, так і спеціалізовані 
програми: 

> "АгспіСАБ", "ИнтерАР", "Маестро" - для прийняття 
архітектурних рішень, об'ємного проектування; 

> "АшоСАБ", " Лира", "Мономах", "Компас" - для розробки 
конструктивної частини проекту; 

> "АРС", "АшоСАБ" - для розробки сантехнічної частини 
проекту; 

> " Епос" - для розробки електротехнічної частини проекту; 
> "Инвестор", "Тендер-Контракт X X I век", "АВК-3" - для 

розробки кошторисної документації в проекті. 

11.4.3. Управління якістю при реалізації проекту 

Якість закінченого будівництвом будинку або споруди оцінюється 
при прийманні об'єкта в експлуатацію Державною приймальною 
комісією, виходячи із сукупності оцінок якості проекту, матеріалів, 
конструкцій, виробів, інженерного устаткування і будівельно-
монтажних робіт. 

Якість матеріалів, конструкцій, виробів, інженерного устаткування 
варто оцінювати на підприємствах-виробниках відповідно до 
галузевих інструкцій про порядок проведення атестації промислової 
продукції. 

Якість виконання будівельно-монтажних робіт при реалізації 
проекту визначають за результатами виробничого контролю й 
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оцінюють відповідно до діючих нормативів з оцінки якості 
будівельно-монтажних робіт. 

Виробничий контроль якості в будівельно-монтажних організаціях 
складається із вхідного, операційного і приймального контролю. 
Результати контролю повинні фіксувати в журналах робіт на 
будівельних майданчиках. 

Якість матеріалів, конструкцій, виробів, інженерного устаткування 
спочатку оцінюється на підприємствах-виробниках відповідно до 
галузевих інструкцій про порядок проведення атестації промислової 
продукції. Будівельні конструкції, вироби, матеріали й інженерне 
устаткування, що надходять на будівництво, повинні проходити 
вхідний контроль на відповідність їх державним стандартам, 
технічним умовам, вимогам робочих креслень, паспортам й іншим 
документам, що підтверджують якість їх виготовлення, а також на 
дотримання правил розвантаження і збереження. Вхідний контроль 
здійснює служба виробничо-технологічної комплектації на базах або 
безпосередньо на підприємствах-виробниках. При необхідності 
матеріали і вироби випробують у будівельній лабораторії. Виконавці 
робіт (майстри) зобов'язані перевіряти візуальні відповідність якості 
конструкцій, виробів і матеріалів, що надходять на будівельний 
майданчик, вимогам робочих креслень, технічних умов і стандартів. 

Операційний контроль повинен здійснюватися на будівельних 
майданчиках після завершення виробничих операцій або будівельних 
процесів і забезпечувати своєчасне виявлення дефектів і причин 
їхнього виникнення і вживання заходів по їхньому усуненню і 
попередженню. 

Склад і зміст операційного контролю якості регламентуються 
рядом нормативних документів, що встановлюють загальний порядок 
проведення контролю якості виконання будівельно-монтажних і 
спеціальних робіт при зведенні будинків і споруд різного призначення, 
що будуються. 

Основні завдання операційного контролю: 
> забезпечення відповідності будівельно-монтажних і 

спеціальних будівельних робіт проекту і вимогам нормативних 
документів з будівництва, які перераховувались вище; 

> своєчасне виявлення дефектів, причин їх виникнення і 
вживання заходів щодо усунення цих дефектів; 

> виконання наступних операцій тільки після усунення всіх 
дефектів, допущених у попередніх процесах; 
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> підвищення відповідальності безпосередніх виконавців 
(робітників, бригад) за якість виконуваних ними робіт. 

Операційний контроль здійснюють виконавці робіт і майстри, 
будівельні лабораторії і геодезичні служби, а також фахівці, які 
займаються контролем окремих видів робіт. Контроль проводиться 
згідно із схемами операційного контролю якості виконання робіт, 
розроблених для всіх будівельних і монтажних процесів, що є 
складовою частиною проектів виконання робіт (ПВР) і 
затверджуються головними інженерами будівельно-монтажних або 
спеціалізованих будівельних організацій. Схеми операційного 
контролю якості є основним робочим документом контролю якості 
виконання робіт для виконробів, майстрів, будівельних лабораторій, 
геодезичних служб, а також для бригадирів та робітників. 

Будівельно-монтажні або спеціалізовані будівельні організації не 
пізніше, ніж за 15 днів до початку робіт повинні передати 
безпосередньому керівникові робіт з будівництва водогосподарського 
об'єкта (виконавцю робіт, майстрові) розроблену систему 
оперативного контролю якості у комплекті з ПВР і технологічними 
картами. Система оперативного контролю якості повинна 
пред'являтися на вимогу осіб, що контролюють якість будівництва. 

До початку будівельно-монтажних і спеціальних будівельних робіт 
виконавці робіт і майстри при участі представників будівельних 
лабораторій повинні перевірити якість будівельних матеріалів, 
виробів, напівфабрикатів, конструкцій, а також відповідність 
паспортів і сертифікатів вимогам проектів. 

Виявлені в ході операційного контролю дефекти (відхилення від 
проектів, стандартів, вимог нормативних документів по будівництву, 
схем операційного контролю) повинні бути усунуті бригадами до 
початку виконання наступних операцій. Контроль за виконанням 
покладається на виконробів і майстрів. 

Організація операційного контролю і нагляд за його здійсненням 
покладаються на начальників і головних інженерів будівельно-
монтажних і спеціалізованих будівельних організацій (ділянок, 
управлінь, трестів та ін.), що зобов'язані забезпечити: 

> інструктаж лінійного інженерно-технічного персоналу (до 
початку робіт) про порядок проведення операційного 
контролю з відповідним записом у журналі робіт з будівництва 
об'єкта; 
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> інструктаж інженерно-технічних працівників, які приймаються 
на роботу, про порядок проведення операційного контролю 
якості виконуваних робіт. 

Виконроби (майстри), що здійснюють операційний контроль якості 
будівельно-монтажних і спеціальних робіт, повинні в ході контролю 
заповнювати спеціальні статистичні контрольні карти, у яких 
фіксується виконана операція з порушенням нормативних вимог і не 
прийнята з першого пред'явлення. 

Після операційного контролю здійснюється приймальний контроль 
з оцінкою якості будівельно-монтажних і спеціальних робіт, 
виконаних бригадами (ланками, робітниками). 

Контроль якості будівництва здійснюють такі органи державного і 
відомчого контролю і нагляду (що діють на підставі спеціальних 
положень): 

> інженерно-технічний персонал будівництва; 
> технічний нагляд замовника; 
> авторський нагляд проектних організацій; 
> державний архітектурно-будівельний контроль; 
> контроль банку, що фінансує будівництво; 
> державний санітарний нагляд; 
> державний пожежний нагляд; 
> відомчі інспекції з контролю якості будівельно-монтажних робіт 

при міністерствах і відомствах; 
> лабораторний контроль будівельних організацій; 
> геодезичний контроль у будівництві; 
> спеціальні організації (залежно від технічної специфіки об'єкта). 

Авторський нагляд проектувальника як складова управління 
якістю реалізації проекту. Для поліпшення якості і зниження 
вартості будівництва, а також підвищення відповідальності проектних 
організацій за якість будинків і споруд, що будуються, в Україні 
здійснюється авторський нагляд, який проводять, як правило, 
головний інженер проекту або, як виключення кваліфіковані фахівців 
проектних організацій. 

Авторський нагляд проводиться проектною організацією, що 
виконала технічний проект і робочі креслення, протягом усього 
періоду будівництва і приймання в експлуатацію закінчених 
будівництвом об'єктів, він охоплює усі види будівельних, 
архітектурно-оздоблювальних, монтажних, санітарно-технічних і 
інших спеціальних робіт. 
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Авторський нагляд проектної організації здійснюється за: 
> будівництвом житлових будинків, об'єктів комунального 

господарства, культурно-побутового призначення й інших 
цивільних будинків і міських споруд 

> будівництвом промислових об'єктів, в тому числі і 
водогосподарських об'єктів. 

Проектні організації, що здійснюють авторський нагляд, 
зобов'язані: 

> перевіряти в процесі будівництва відповідність виконаних 
робіт зі спорудження підприємств, будинків і споруд 
проектним рішенням, передбаченим у робочих кресленнях, і 
затвердженої кошторисної вартості робіт, дотримання 
технології, якість виробництва будівельно-монтажних робіт і 
робіт з монтажу технологічного й інших видів устаткування, 
пожежну- і вибухобезпеку приміщень споруджуваних 
підприємств, будинків і споруд; 

> представляти пропозиції щодо зниження вартості, поліпшення 
якості і скорочення тривалості будівництва підприємств, 
будинків, споруд, а також щодо вдосконалення технології 
виконання будівельних робіт на об'єкті; 

> розглядати пропозиції із зазначених питань і за узгодженням з 
замовником і генеральною підрядною будівельно-монтажною 
організацією вносити у встановленому порядку уточнення і 
зміни в проектно-кошторисну документацію; 

> вчасно вирішувати всі питання, що виникають в процесі 
будівництва щодо проектно-кошторисної документації; 

> вести журнал авторського нагляду за встановленою формою, в 
якому фіксувати: всі виявлені при будівництві відхилення від 
проектно-кошторисної документації і порушення вимог 
будівельних норм, правил і технічних умов при виконанні 
будівельно-монтажних робіт; обов'язкові для виконання 
приписи щодо усунення виявлених дефектів і терміни їх 
виконання; 

> стежити за своєчасним і якісним виконанням приписів, 
внесених у журнал авторського нагляду. 

> журнал авторського нагляду повинен знаходитися в підрядній 
будівельно-монтажній організації, що зобов'язана пред'являти 
його робочій комісії, яка призначається для приймання 
будинку або споруди. 
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Авторський нагляд здійснюється за договором, що укладається 
замовником із проектною організацією (генеральним 
проектувальником) на весь період будівництва будинку чи споруди. 
До договору додають план-графік відвідування авторським наглядом 
об'єктів будівництва і кошторис витрат. 

11.4.4. Управління якістю протягом фази завершення проекту 

Протягом фази завершення проекту управління якістю полягає у 
забезпеченні якісного виконання таких робіт: 

> підборі матеріалів, конструкцій, інженерного устаткування, 
необхідних для випуску якісної продукції; 

> проведенні пусконалагоджувальних робіт; 
> укомплектуванні об'єкта висококваліфікованими 

експлуатаційними кадрами; 
> ліквідації дефектів та недоробок, що були виявлені 

робочими комісіями; 
> підготовці об'єкта до здачі в експлуатацію Державній 

приймальній комісії або Державній технічній комісії; 
> забезпечення повноцінного гарантійного обслуговування. 

Контроль за якістю виконання перерахованих вище робіт 
покладається на інженера технічного нагляду або на відділ технічного 
нагляду замовника. 

Якість матеріалів, конструкцій, виробів, інженерного устаткування 
варто оцінювати на підприємствах-виробниках відповідно до 
галузевих інструкцій про порядок проведення атестації промислової 
продукції. 

Якість закінченого будівництвом будинку або споруди оцінюється 
при прийманні об'єкта в експлуатацію Державною приймальною 
комісією (об'єкти державної власності) або Державною технічною 
комісією (об'єкти недержавної власності), виходячи із сукупності 
оцінок якості проекту, матеріалів, конструкцій, виробів, інженерного 
устаткування і будівельно-монтажних робіт. Державна приймальна 
або Державна технічна комісія перевіряє готовність об'єкта до 
експлуатації з точки зору вимог суспільства в цілому. 

Встановлення гарантійного строку експлуатації об'єкта дозволяє 
замовнику вимагати від підрядників, які виконали роботи неякісно, 
усунення виявлених недоліків за власні кошти протягом відповідного 
гарантійного строку. 
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Запитання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте основні принципи загального управління 
якістю Т((М. 

2. На які основні групи поділяються державні стандарти України? 
3. Які стандарти, крім ДСТУ, застосовують в Україні? 
4. В якому випадку розробляються галузеві стандарти? 
5. Які види нормативних документів застосовують в Україні при 

проектуванні та будівництві? 
6. На які класи поділяють нормативні документів зі стандартизації, 

що забезпечують якість проекту при проектуванні та 
будівництві? 

7. Яке місце в управлінні якістю проекту займають органи 
Держархбудконтролю? 

8. На які основні групи можна поділити заходи, що забезпечують 
якість проекту протягом фази розробки проекту? 

9. Хто здійснює авторський нагляд при реалізації проекту? 
10. Якісне виконання яких робіт забезпечує управління якістю 

протягом фази завершення проекту? 
11. Назвіть основні процеси управління якістю проекту. 
12. Назвіть основні стандарти, в яких викладено настанови щодо 

управління якістю в проектах. 
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12. Програмне забезпечення управління проектами 

12.1. Загальна характеристика програмного забезпечення 
управління проектами 

У зв'язку з тим, що в сучасних умовах суттєво зростає об'єм 
інформації, масштабність проектів, кількість задіяних в них суб'єктів 
і об'єктів, ефективне управління проектами досить складно 
здійснювати без використання відповідних програмних продуктів. 
Перші програмні продукти з управління проектами були розроблені 
спочатку в СІЛА, а потім в інших країнах, в тому числі в колишньому 
СРСР в 60-х - та на початку 70-х років минулого століття. Спочатку ці 
програмні продукти давали змогу розраховувати параметри проекту 
в часі, а в подальшому - у 80-х - на початку 90-х - стали для 
менеджерів проекту інструментом ресурсного та бюджетного 
планування. В кінці 90-х років минулого століття - на початку 
X X I століття, завдяки суттєвому зростанню потужності персональних 
комп'ютерів, об'єднанню їх у мережі Інтернет, з'явилось якісно нове і 
досить потужне програмне забезпечення з управління проектами. 

Сучасне програмне забезпечення з управління проектами можна 
умовно поділити на дві основні групи: 

^ програмне забезпечення для календарно-сіткового планування; 
^ програмне забезпечення для управління вартістю проектів. 

Сучасне програмне забезпечення для календарно-сіткового 
планування проектів включає такі основні функціональні можливості: 

^ планування проекту в часі; 
^ планування ресурсів і витрат проекту; 
> оптимізація ресурсів і витрат; 
> контроль за ходом виконання робіт за проектом; 
^ формування звітів про здійснення проекту (у вигляді діаграм 

Гантта, сіткових графіків, звітів про ресурси та витрати в 
табличній формі та у вигляді діаграм). 

Програмне забезпечення для календарно-сіткового планування 
проектів з деяким ступенем умовності можна поділити на дві 
категорії: 

^ простіші програмні продукти, орієнтовані на керівників або 
масового користувача, яким час від часу доводиться планувати 
відносно прості проекти вартістю до 1000 доларів США. Такі 
програмні продукти ще називають "непрофесійними" або 
"напівпрофесійними"; 
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^ програмні продукти, орієнтовані на професійних проектних 
менеджерів, призначені для створення середовища управління 
багатьма складними проектами, що включають понад 
10000 робіт, вартість яких перевищує 1000 доларів США. 

На сьогоднішній день у світі розроблено сотні програмних 
продуктів перерахованих вище категорій, але на вітчизняному ринку 
набули найбільшого розповсюдження близько десяти з них, 
найпоширенішими з яких є: Місгозой Рга)есг, Т і те Ьіпе 6.5, §рі<іег 
РкуесГ, §иге Тгек Рга)есГ Мападег 3.0,Ореп Ріап, Ргітауега Рга)есГ 
Ріаппег (Р3), СА 8ирег Рк>)есГ, Рк>)есГ 8сІіес1шег, Аггетіз Уіетсз. 

Основні риси "непрофесійних" ("напівпрофесійних") систем-
простота в освоєнні і використанні, найчастіше - на шкоду 
функціональності. Тому в них реалізований тільки базовий набір 
функцій для управління проектами: визначення структури робіт, 
призначення ресурсів, побудова діаграм Гантта і сіткових діаграм, 
розрахунок критичного шляху, спрощена оцінка використання 
ресурсів і вартості проекту. Прикладом таких програм (цінова 
категорія до 1000 доларів) є Місго$о/1 Рго]'єс(, Тіте Ьіпе 6.5, 8рМєг 
Рго]'єс(, 8игє Тгек Рго]'єс( Мападег 3.0. Розглянемо найбільш поширені 
на вітчизняному ринку "напівпрофесійні" програмні продукти. 

Місгояо/Ї Рго/есі — на сьогодні найбільш поширений у світі 
програмний комплекс з управління проектами, розрахований 
передусім на користувачів, які не є професіоналами у сфері 
управління проектами та для керівників невеликих проектів. Значне 
розповсюдження система Місгозой Рга)есі набула завдяки поєднанню 
простоти використання, побудові інтерфейсу та довідкової системи 
на єдиних Місгозой ОШсе принципах, оскільки її розробником є 
Місгозой Согрогагіоп. Нижче ми зупинимось на принципах роботи 
Місгозой Ркуесі детальніше у зв'язку з тим, що дану систему зручно 
використовувати при розробці курсових та дипломних проектів, крім 
того з нею стикується вітчизняний комплекс з управління проектами 
"Інвестор". 

Розробником програмного продукту Тіте Ьіпе 6.5 є Т і т е Ьіпе 
§о1шіоп Согрогагіоп. Т і те Ьіпе 6.5 належить до "напівпрофесійних" 
програмних продуктів. Він дозволяє здійснювати багатопроектне 
планування, оптимізацію використання ресурсів проектів, створювати 
звіти за результатами розрахунків, здійснювати обмін даними з 
Місгозой Ркоіесг, здійснювати контроль за виконанням робіт у 
проектах. 

212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розробником російського "напівпрофесійного" програмного 
продукту Ярійет Рго/есі є §рі<іег ТесШпоіодіез Огоир. Цей програмний 
комплекс дає змогу отримувати стандартні графічні звіти з управління 
проектами: діаграми Гантта; сіткові графіки; діаграми розподілу 
ресурсів; а також звіти про використання ресурсів в табличній формі. 
Крім того, даний програмний комплекс дозволяє аналізувати ризики 
проекту та дає можливість використовувати нормативно-довідникову 
інформацію. 

Програмний продукт Яите Ттек Рто}есІ Мападет 3.0, розроблений 
компанією Ргішауега Зузіешз, Іпс., також можна віднести до 
"напівпрофесійних" програмних продуктів, оскільки він 
зорієнтований на управління невеликими проектами або частинами 
великих проектів. Він може працювати як самостійно, так і спільно з 
професійним програмним комплексом Ргішауега Ргоіееі Ріаппег 
(Р3). Яите Ттек Рто}есІ Мападет 3.0 дає змогу здійснювати необхідні 
розрахунки для проектів, що складаються не більше, ніж з 10000 робіт 
та отримувати стандартні графічні звіти та звіти в табличній формі з 
управління одночасно кількома проектами. Цей програмний комплекс 
також може здійснювати обмін даними з Містояо/І Рто}есІ 

Професійні програмні продукти з управління проектами 
(вартістю від 1 тис. доларів) розраховані на професійних проектних 
менеджерів і призначені для створення середовища управління 
багатьма складними проектами. Вони містять не тільки професійні 
інструменти планування, аналізу і контролю за виконанням проектів, 
але і всі необхідні засоби для організації ефективних комунікацій між 
учасниками проектних команд. Такі системи, зокрема, розробляють 
компанії Агіегпіз Мападешепі Зузіешз, Ргішауега Зузіешз, \¥е1сот 
§ой\уаге Тесшіоіодіез. Нижче ми зупинимось на найбільш поширених 
на вітчизняному ринку програмних продуктах Ореп Ріап, Ртітахета 
Рто}есІ Ріаппет (Р3). 

Ореп Ріап - це програмний продукт фірми \¥е1сош §ой\уаге 
Тесшіоіодіез Согрогаїіоп. Система Ореп Ріап включає такі основні 
програмні продукти, як Ореп Ріап Рго/е$$іопаі та Ореп Ріап Венкіор. 

Програмний комплекс Ореп Ріап Рто/еяяіопаї є робочим 
інструментом менеджерів, що управляють великими проектами. Існує 
російська версія Ореп Ріап Рго/еззіопаі. Цей програмний комплекс 
дозволяє: 

^ управляти проектами, що перевищують 100000 робіт; 
> структурувати роботи(\¥В§) та ресурси (КВ8); 
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^ ефективно управляти всіма видами ресурсів (трудовими, 
матеріальними, фінансовими); 

> оптимізувати використання ресурсів, враховуючи пріоритетність 
робіт; 

> співставляти планову вартість запланованих робіт, планову 
вартість виконаних робіт та фактичну вартість виконаних робіт 
і наводити звітність в табличній формі та у формі гістограм; 

^ аналізувати проектні ризики і наводити звітність в табличній 
формі та у формі гістограм; 

^ працювати в багатопроектному режимі, плануючи розподіл 
ресурсів організації для кількох проектів, які вона здійснює, з 
врахуванням пріоритетності кожного з проектів; 

^ забезпечити обмеження доступу до інформації по проектах. 
Ореп Ріап Беякіор є спрощеним варіантом Ореп Ріап Ргоґеззіопаї 

і використовується як інструмент роботи з невеликими проектами або 
частинами великого проекту. Менеджери проектів, що працюють в 
Ореп Ріап Безкіор, можуть використовувати всі інструменти Ореп 
Ріап Ргоґеззіопаї щодо управління часом та ресурсами проекту, а 
також при формування звітності. При роботі в Ореп Ріап Безкіор 
можна використовувати базу даних Ореп Ріап Ргоґеззіопаї, обидві 
версії системи управління проектами є інтегрованими. 

Ргішауега Рго/есі Ріаппег (РЗ) є програмним продуктом фірми 
Ргішауега Зузіешз, Іпс, що використовується у всьому світі для 
управління великими та середніми проектами. Існує російськомовна 
версія Ргішауега Ркуесі Ріаппег. 

Цей програмний продукт дає змогу: 
^ здійснювати календарно-сіткове планування та управління з 

урахуванням потреб в матеріальних, трудових та фінансових 
ресурсах; 

^ управляти групами проектів, здійснювати ефективний 
контроль великих проектів та цільових програм, що можуть 
складатись з 100000 робіт; 

> читати і записувати файли формату Місгозой Ргсуесі; 
^ здійснювати точний розрахунок розкладу проектів при 

багатопроектному плануванні, а також встановлювати резерв 
по кожному з проектів, якщо існують міжпроектні залежності 
між роботами; 

214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



^ аналізувати проекти та формувати звітність по проектах на 
досить високому рівні завдяки наявності близько 
150 стандартних табличних та графічних форм; 

^ аналізувати ризики та моделювати різні сценарії розвитку 
проектів; 

^ здійснювати детальний аналіз вартості проекту; 
> групувати інформацію за проектом залежно від фази 

життєвого циклу проекту або залежно від ресурсу; 
^ проводити планування робіт по проекту, виходячи з умови 

оптимального використання ресурсів, за рахунок врахування 
резервів. 

Крім описаного вище програмного забезпечення безпосередньо з 
управління проектами, в управлінні проектами на вітчизняному та 
російському ринках широко використовується програмне 
забезпечення для складання кошторисної документації. На 
російському ринку найбільш поширеними програмними продуктами 
для складання кошторисної документації є: "Инвестор", АВС, 
"Ресурсная смета", "Зксперт-Смета", "А-ноль" та ряд інших. На 
вітчизняному ринку - це програмний продукт АВК-3, а також 
програмний комплекс "ПУСК" в якому є програмні продукти 
"Тендер-Контракт - X X I століття (\¥іп)" та електронний банк даних 
"Будівельні ціни", які стикуються між собою та з програмним 
комплексом з управління проектами "Місгозой Рга)есГ 2000". 

12.2. Автоматизована система управління проектами 
Місгозой Рго]есі 

Місгозой РгоіесГ - це найбільш використовуваний в світі 
програмний продукт, призначений для управління проектами. На 
сьогоднішній день Місгозой Ркуесі є стандартом серед засобів 
автоматизації індивідуальної роботи менеджерів проектів у всьому 
світі. Надзвичайної популярності цей програмний продукт набув 
завдяки вдалому поєднанню простоти використання, зручного 
інтерфейсу і найбільш необхідних інструментів управління 
проектами. 

Місгозой Рко)есГ - це відносно потужна, легка, гнучка, система 
календарного планування і управління проектами; прекрасний 
інструмент планування, координації та контролю робіт, ресурсів і 
фінансів проекту, що застосовується для досягнення цілей проекту в 
рамках установленого бюджету і термінів. 
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Даний програмний комплекс дає змогу реалізовувати процедури 
ефективного розподілу часу, грошей і ресурсів; значно спрощує 
управління проектами, призначений для широкого кола користувачів; 
допомагає вирішувати більшість проблеми на всіх стадіях 
інвестиційного процесу. Місгозой Ргсуесі дозволяє формувати звіти і 
візуальні презентаціїї в повній відповідності з потребами сучасного 
бізнесу. Він добре підходить для управління проектами, що 
охоплюють кілька відділів, і в яких ключовою вимогою є автоматична 
розробка графіків робіт, прогнозування ходу робіт і відстеження їх 
виконання. Крім того, дані з вітчизняного програмного комплексу 
"Інвестор" системи "ПУСК" передаються в автоматизованому режимі 
в Місгозой Ргсуесі . 

Місгозой Ргсуесі входить у сімейство Місгозой Оїїісе, завдяки чому 
забезпечується: 

^ побудова інтерфейсу і довідкової системи на єдиних з 
Місгозой ОШсе принципах; 

> можливість експорту (імпорту) з таких зовнішніх додатків, як 
Ехсеі, Ассезз; 

> двосторонній обмін даними з Оиііоок Ехргезз. 
Місгозой Ргсуесі дозволяє здійснювати управління проектами, що 

містять до 10000 робіт і набув на вітчизняному ринку значної 
популярності в зв'язку з тим, що на сьогодні в Україні понад 95% 
проектів складаються не більше, ніж 10000 робіт, а також тому, що 
даний програмний комплекс є відносно дешевим, постійно 
вдосконалюється, існує його російськомовна версія і він має зручний 
інтерфейс. Враховуючи, що цей програмний продукт є інтегрованим 
з вітчизняним комплексом з управління проектами ПУСК, він є 
незамінним при управлінні проектами в будівництві, інших галузях 
економіки, а також в навчальному процесі при підготовці менеджерів 
різних спеціалізацій та інженерів. 

Для розширення функціональності системи розроблені додаткові 
модулі, доступні для безкоштовного завантаження через Іпіегпеі. Крім 
того, для забезпечення обміну проектною інформацією між 
учасниками проекту в М8 Ркуесі 2000 існував тоеЬ-сервіс Місгозой 
Ркуесі Сепігаі.сош, призначений для організації спільної роботи над 
проектами для груп, розподілених територіально. Ркоіесі Сепігаі.сош 
надає членам робочої групи і всім зацікавленим особам веб-сторінки 
для роботи з інформацією по проекту. У версії М8 Ркоіесі 2002 є 
додаток Ркоіесі 8егуег, що дозволяє управляти проектами в локальній 
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мережі або в Інтернет на більш високому, ніж Місгозой Ргсуесі СепГгаї 
рівні. 

Починаючи з версії Місгозой Рга)есГ 2000 система доповнилась 
рядом функцій, пов'язаних з плануванням і контролем виконання 
проекту, основними з яких є: 

> можливість створювати ієрархічні коди структур для робіт і 
ресурсів; 

> можливість планувати відновлювані ресурси (матеріали) як 
вид ресурсів (в старіших версіях можна було планувати тільки 
трудові ресурси та обладнання, тобто невідновлювані 
ресурси); 

> місяць та тиждень як одиниці тривалості роботи (раніше 
використовувались година та доба); 

> поля з можливістю розрахунку формул; 
^ три рівні шкали часу (верхній, середній та нижній); 
> можливість створення шаблонів проектів. 

Програмний комплекс Місгозой Рко)есГ випускається в двох 
версіях: Місгозой Рко)есГ 8Гап1аг1, яка призначена для управління 
проектом в складі робочої групи та Місгозой Рга)есГ Ргоґеззіопаї, що 
призначена для управління проектами на рівні підприємств, яку 
можна стандартизувати відповідно до потреб певного підприємства і 
використовувати в кількох відділах або групах підприємства. 

До недоліків Місгозой Ркуесі можна віднести обмежені засоби 
планування та управління ресурсами і відсутність засобів для 
управління ризиками проекту. 

Запуск проекту та введення даних про задачі. 
Перед початком роботи над проектом в Місгозой Ркуесі, 

менеджеру проекту необхідно підготувати вихідну інформацію про 
майбутній проект. Для цього проект необхідно структурувати, тобто 
розбити на задачі та підзадачі (їх ще можна назвати роботами, як при 
календарному плануванні), описати зв'язки між ними, оцінити 
трудомісткість задач і описати ресурси, необхідні для реалізації 
проекту. Всю необхідну інформацію необхідно підготувати, виходячи 
з вимог введення її в Місгозой Рга)есі. 

У подальшому порядок введення вихідних даних та розрахунок 
даних по проекту розглянемо на конкретному прикладі, вихідні дані 
для якого були наведені в розділі 7 "Структуризація та планування 
проекту", стосовно проекту створення закритої зрошувальної системи, 
дані стосовно якого наведені в табл. 7.1. 
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Календарне, сіткове та ресурсне планування робіт в проекті. 
Для того, щоб почати вводити дані стосовно певного проекту в 
Місгозой Ркуесі, менеджер проекту повинен скласти таблицю, в якій 
би вказувались назви (коди) задач (робіт); взаємозв'язок задач (в 
прикладі для всіх задач прийнятий тип зв'язку закінчення-початок 
(Г-8); очікувана тривалість в місяцях (добах, годинах), а також 
відомості про необхідну кількість ресурсів, для виконання 
поставлених задач. 

Після того, як основні вихідні дані сформовані, можна приступати 
до створення нового проекту в М8 Ргсуесі. Програма дозволяє 
створювати файл нового проекту з "нуля", або на основі існуючих 
шаблонів. 

Для того, щоб створити новий проект, потрібно запустити М8 
Ркуесі і ввести загальні відомості стосовно проекту: 

^ дату початку проекту; 
> підтвердити, чи потрібно використовувати сервер Місгозой 

Ркуесі 8егуег та веб-інтерфейс Місгозой Рга)есі \¥еЬ Ассезз 
для того, щоб члени групи могли переглядати проект та 
вводити в нього зміни, користуючись веб-вузлом; 

^ назву проекту (після цього файл проекту зберігається у 
відповідному каталозі та в каталозі М8 Ркуесі; 

> встановлюється робочий час проекту (стандартний - 8год.; 
нічна зміна - 8 год.; 24 год); 

^ вказуються дні тижня, що є робочими та вихідними протягом 
всього проекту; 

^ вказується кількість робочих годин в робочому дні, в тижні та 
в місяці. 

Після того, як ввели загальні дані по проекту, починають вводити 
задачі проекту, їх взаємозв'язок, та тривалість, а також описувати 
структуру проекту. Для цього спочатку вводять назви задач (робіт) та 
їх тривалість. М8 Ркуесі дозволяє вводити тривалість робіт в годинах, 
днях, місяцях, або вказувати дату початку та закінчення кожної з 
задач. При введені задачі для неї автоматично вказується тривалість в 
1 день, яку обов'язково потрібно уточнювати при введені вихідних 
даних. Слід відмітити, що при введенні задач для гнучкості 
планування краще вводити не дати початку та закінчення задач, а 
лише тривалості, а дати початку та закінчення М8 Рга)есі розрахує 
автоматично. Відображення проекту після введення задач та їх 
тривалості приведено на рис. 12.1. 
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Рис. 12.1 Відображення проекту в представленні діаграми Гантта після 
введення всіх задач проекту та їх тривалості (зв'язок між задачами не 

введений, структура проекту не сформована) 

Потім, для зручності управління проектом, здійснюють 
структурування проекту, розбиваючи його на сумарні задачі та 
підзадачі, а якщо потрібно - добавляють віхи. 

Сумарна задача - це задача, що складається з підзадач і об'єднує 
всі дані, що відносяться до цих підзадач. В структурованому списку 
сумарні задачі допомагають виділити основні етапи проекту, а 
підзадачі групуються під відповідними сумарними задачами. За 
замовчуванням всі сумарні задачі виділяються напівжирним шрифтом 
і розміщуються з виступом, а підзадачі розміщуються під ними з 
відступом. Деякі підзадачі можуть бути сумарними задачами для 
задач наступного рівня. В структурі можна визначити необхідну 
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кількість рівнів, які є необхідними для більш точного відображення 
схеми проекту. 

Віхи - це задачі з нульовою тривалістю, які використовують для 
позначення важливих для проекту подій та завершення важливих 
етапів проекту. 

Структуру проекту в М8 Ркуесі можна відображати двома 
способами: перший спосіб був описаний вище як сукупність віх, 
сумарних задач і підзадач, другий спосіб - це використання коду 
структурної декомпозиції робіт СДР (в англомовній літературі 
використовується абревіатура \¥В8 - \¥огк Бгеакйотоп 8ігисіиге).Код 
СДР - це літерно-цифровий код, що однозначно визначає місце 
розташування кожної задачі в загальній структурі проекту (розділ 7). 
При зміні ієрархічної структури проекту М8 Ркоіесі автоматично 
генерує нові значення СДР- кодів задач. Наприклад, якщо задача має 
СДР-код 1.3.3, то це означає, що вона є третьою задачею, на своєму 
(третьому ) рівні і включена до складу третьої сумарної задачі другого 
рівня, яка, в свою чергу, входить до першої сумарної задачі першого 
рівня. 

Для створення структури проекту необхідно після введення задач 
та їх тривалості ввести назви сумарних задач, що відображають етапи 
створення проекту, вказати рівень кожної з задач ( спочатку йдуть 
задачі першого рівня ієрархії "Проект створення зрошувальної 
системи", далі - задачі другого рівня (фази життєвого циклу проекту) 
- " Початкова фаза", "Фаза розробки ", "Фаза реалізації", "Фаза 
завершення "на третьому рівні - підзадачі кожної з фаз (рис. 12.2). Як 
видно з рис. 12.2, задачі першого та другого рівнів виділяються 
напівжирним шрифтом. 

Розміщення задач в ієрархічному порядку не приводить 
автоматично до введення залежностей між задачами. Для того, щоб 
відобразити залежності між задачами, потрібно зв'язати ці задачі, 
тобто визначити залежність між датами їх початку або закінчення. Як 
правило, залежність встановлюється між датою закінчення одної 
задачі та датою початку наступної. Але зв'язки між задачами можуть 
бути і більш складними. 
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Рис. 12.2. Структурований список задач проекту (зв'язки між задачами не 
введено) 

В М8 РпоїееТ існує чотири типи залежностей між задачами: 
> закінчення - початок (їіїшЬ то зТагІ - Р-8), коли задача Б не 

може початися, поки не закінчиться задача А; 
> початок - початок (зТагі то зТагі - 8-8), коли задача Б не 

може початися, поки не почнеться задача А; 
> закінчення - закінчення (їіїшп то ї і їшп - Р-Р), коли задача Б 

не може початися, поки не закінчиться задача А; 
> початок - закінчення (То їіїшП - 8-Р), коли задача Б не може 

закінчитись, поки не почнеться задача А. 
Задачу А називають задачею-попередником, а задачу Б -

задачею-наступником. Якщо між здачами встановлений зв'язок, то 
М8 Ркуесі розрахує дати початку та закінчення задачі Б, виходячи з її 
тривалості та дати закінчення задачі А. На результат розрахунків 
впливає тип залежності. 
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Залежності між задачами можна доповнити, вказавши додатково 
час випередження або час запізнення. Час запізнення вказує на 
затримку між закінченням задачі-попередника та початком задачі 
наступника. Час випередження вказує, що задача наступник 
починається до завершення задачі попередника. 

Якщо між задачами існують зв'язки початок-початок, початок-
закінчення, закінчення-закінчення, то їх обов'язково потрібно 
вводити. Якщо між задачами існує зв'язок закінчення-початок, то 
досить лише вказати номер однієї або кількох задач-попередників в 
графу "Предшественники" для кожної із задач (рис. 12.3 ) і М8 Ргсуесг 
автоматично зв'яже ці задачі. 

Після того, як були введені назви задач, їх тривалість, вказано для 
кожної з задач задачу-попередника, а також повністю сформована 
структура проекту, М8 Рга)есі автоматично будує графік Гантта 
(рис. 12.3) та сітковий графік, попередньо розрахувавши критичний 
шлях (рис. 12.4). 

Представлення сіткового графіка в М8 Ргсуест. суттєво 
відрізняється від класичного сіткового графіка. В класичному 
сітковому графіку події зображують у вигляді кругів, або інших 
геометричних фігур, а роботи - в вигляді стрілок, що з'єднують 
послідовно зв'язані події. В М8 Рга)есі, навпаки роботам (задачам) 
відповідають блоки (геометричні фігури різної форми), а стрілки між 
ними означають зв'язки між задачами. Крім того, для кожного типу 
задач на сітковому графіку М8 Ргсуест. визначений свій тип рамки 
блоку. На рис 12.4 представлений загальний вигляд сіткового графіка 
для прикладу, описаного вище; роботи (задачі) та зв'язки, що лежать 
на критичному шляху показані червоним кольором, всі інші роботи -
синього кольору. Вигляд блоків, що характеризують на сітковому 
графіку задачі першого та другого рівня проекту (проект та фази 
життєвого циклу проекту) наведений на рис. 12.5. 

Введення даних про ресурси проекту для їх планування. 
Наступний етап планування в М8 Ргсуест. - це планування ресурсів та 
бюджетне планування. В М8 Ргсуест. можна планувати трудові та 
матеріальні ресурси. До трудових ресурсів в М8 Ргсуест. належать 
люди та механізми і обладнання, які виконують задачі, витрачаючи на 
це робочий час. До матеріальних ресурсів відносяться сировина та 
інші витратні матеріали, що використовуються при виконанні задач. 
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Рис. 12.3. Вигляд графіка Гантта після встановлення зв'язків між всіма 
задачами проекту 
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Рис. 12.5. Фрагмент сіткового графіка в М8 Рго]ес1;, що відображає перший, 

другий та частину третього рівня А¥В8 проекту створення зрошувальної 
системи 

Якщо вартість трудових ресурсів визначається в М 8 Рго]есІ на 

основі затрат часу, то вартість матеріальних ресурсів - на основі 

кількості затрачених на виконання певних задач ресурсів. При введені 

даних про матеріальні ресурси необхідно обов'язково вказувати 

одиницю виміру матеріалу (метр кубічний, метр квадратний, метр 

погонний, тонна і т.д.), а також витрату матеріалу та спосіб витрати 

матеріалу - змінний (коли кількість матеріалу змінюється з часом при 

виконанні задачі) або фіксований (кількість використаного матеріалу 

є постійним і не залежить від тривалості виконання задачі). 

При бюджетному плануванні менеджер проекту повинен 

визначити вартість кожної задачі та загальну вартість проекту. 

Бюджетне планування в М 8 Рго]есІ напряму пов'язане з ресурсним 
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плануванням, оскільки вартість кожної задачі проекту розраховується 
відповідно до об'єму ресурсів, який витрачається на її виконання. 

Представлення звітів про використання ресурсів. Після того, як 
здійснено призначення ресурсів задачам, М8 Ргсуесі автоматично 
будує гістограму потреби в трудових ресурсах, показуючи на ній 
максимальні значення потреби в ресурсах впродовж заданого 
користувачем часу. При необхідності М8 Ргсуесі дозволяє отримати 
такий графік за кожен квартал, місяць, тиждень, день, годину. Крім 
того, даний програмний комплекс дозволяє оптимізувати гістограму 
потреби в трудових ресурсах на вимогу користувача за рахунок зміни 
тривалості задач. 

Оптимізацію можна здійснювати в автоматичному режимі, коли 
вказується значення максимуму ресурсу в проекті або в ручному 
режимі, коли користувач коректує графік під свої вимоги, при цьому 
автоматично перераховується тривалість виконання задач. 

М8 Ркуесі дозволяє отримати інформацію про розподіл трудових 
ресурсів не тільки у вигляді графіка, але і в табличній формі. При 
цьому в табличній формі затрати трудових ресурсів можуть бути 
розраховані за будь-який проміжок часу (весь проект, рік, півріччя, 
квартал, місяць, тиждень, день) для всіх задач (сумарних задач та 
підзадач), а також для кожного виду трудових ресурсів. Після 
вивчення та оцінки цих даних можна проводити корегування 
завантаження кожного з ресурсів. 

М8 Ргсуесі дозволяє автоматизовано розраховувати та оптимізувати 
не тільки основні види ресурсів проекту, але і затрати. 

12.3. Загальна характеристика вітчизняних 
автоматизованих систем управління проектами 

Для здіснення управління проектами в Україні створена і постійно 
розвивається система "ПУСК", що об'єднує програмні комплекси 
"Тендер-Контракт — XXI століття", "Інвестор", та електронний банк 
даних "Будівельні ціни", які стикуються між собою та з програмним 
комплексом з управління проектами 'Місгояоії Ргоіесі 2000". Зупинимось 
детальніше на основних модулях системи "ПУСК". 

Однією з ключових складових системи "ПУСК" є оцінка вартості 
будівельної продукції за допомогою програмного комплексу 'Тендер-
Контракт - XXI століття (\¥іп)", що користується великою популярністю в 
Україні. Цей програмний комплекс призначений для автоматизованого 
визначення вартості будівництва відповідно до ДБН Д1.1-1-2000 з 
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використанням нової кошторисної бази 2000 року і фактичних цін на 
всі види ресурсів. 

Програмний комплекс "Тендер-Контракт X X I століття" дає змогу 
правильно й оперативно визначати вартість будівництва, що 
здійснюється в Україні, а також випускати документи, призначені для 
забезпечення виробничих потреб різних користувачів. 

"Тендер-Контракт X X I століття" дає можливість не тільки для 
автоматичного перерахування кошторисів, розрахованих на основі 
нормативної бази 1997 року в нормативи 2000 року, але і можливість 
створення та ведення власної нормативної бази. Цей програмний 
комплекс забезпечує автоматичний розподіл об'ємів робіт між 
виконавцями, а також ведення обліку виконаних робіт як по 
генпідряду в цілому, так і по кожному субпідряднику окремо. 

Нормативна база програмного комплексу призначена для різних 
видів будівництва і комплектується за бажанням користувача. 

Даний програмний комплекс враховує нормативну базу даних, що 
міститься в таких діючих збірниках: 

^ ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи 
(РЕКН) - ДБН Д.2.2-99; 

^ ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування 
(РЕКНМУ) - ДБН Д.2.3-99; 

^ ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні 
роботи (РЕКНпн) - ДБН 2.4-2000; 

^ ресурсні кошторисні норми експлуатації машин і механізмів 
(РКНЕМ) - ДБН Д.2.2-7-2000; 

^ збірники єдиних середніх кошторисних цін на матеріали, 
вироби і конструкції (ЗЄБЦ-97) (для 2000р. з переіндексацією); 

^ прейскуранти оптових цін на матеріали й устаткування. 

Крім того, враховуються такі додаткові нормативні бази: 
^ ресурсні елементні кошторисні норми на 

пусконалагоджувальні роботи (РЕКНпн) - ДБН Д.2.6-2000; 
> відомчі ресурсні елементні кошторисні нормативи на ремонт 

автомобільних доріг і мостів (ВБНД.2.218-045-2001); 
^ ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-

відновлювальні роботи (ДБН Д.2.5-2001). 
Програмний комплекс "Тендер-Контракт X X I століття" (рис. 12.6) 
дозволяє розробляти такі види кошторисної документації : локальний 
кошторис; локальний кошторис з графою "матеріали"; локальний 
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кошторис з графою "устаткування"; локальний кошторис на правах 
зведеного; розрахунок накладних витрат; відомість ресурсів (на повну 
кошторисну вартість, на виконаний обсяг робіт, на залишок); розрахунок 
ринкової вартості матеріалів; розрахунок ринкової вартості машин і 
механізмів; розрахунок ринкової вартості устаткування; фактичну 
вартість матеріалів з розрахунком транспортних витрат на перевезення 
матеріалів; об'єктний кошторис; об'єктний ресурсний кошторис; 
зведення витрат по локальних кошторисах; зведений ресурсний 
кошторис; зведений кошторисний розрахунок, а також пояснювальну 
записку до зведеного кошторисного розрахунку. 

- ° X | 

Рис. 12.6. Робочі вікна "Тендер-контракт -ИСС" 

Даний програмний комплекс дає можливість здійснювати такі 
основні види розрахунків: розрахунок відряджень; розрахунок 
перевезень; розрахунок інфляції; розрахунок комунального податку; 
розрахунок податку на землю, єдиний податок. 

Крім того, програмний комплекс "Тендер-Контракт - ИСС" 
дозволяє здійснювати розрахунки вартості виконаних робіт відповідно 

227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



до об'ємів цих робіт з використанням таких форм звітності та 
первинних облікових документів: акт № КБ- 2 (7 граф); акт № КБ-
2(12граф); розрахунок загально виробничих витрат до акта КБ-2; 
розрахунок ринкової вартості матеріалів; розрахунок ринкової вартості 
машин і механізмів; розрахунок ринкової вартості устаткування; 
фактична вартість матеріалів з розрахунком транспортних витрат на 
перевезення матеріалів; звіт про нормативну витрату матеріалів - форма 
М-29; форми КБ-3 "Довідка про вартість виконаних робіт"; журналу 
обліку виконаних робіт та інших документів, що використовуються 
будівельними організаціями для розрахунків з замовниками за виконані 
підрядні роботи та складання звітності в будівництві. 

Програмний комплекс "Тендер-Контракт - ИСС" атестований 
Мінбудом України і рекомендується для використання всіма 
учасниками інвестиційного процесу. 

Виходячи з рівня вимог та фінансових можливостей замовників, 
розробники програмного комплексу створили кілька його 
модифікацій, функціональні можливості та ціна яких дещо 
відрізняються: 

>"ТК-ИСС - Проектувальник"; 
>"ТК-ИСС - Підрядник"; 
>"ТК-ИСС - Стандарт" - (Проектувальник+Підрядник); 
>"ТК-ИСС-Професіонал"(Проектувальник+Підрядник+...). 

Електронний банк даних "Будівельні ціни". Електронний банк 
даних "Будівельні ціни" дає змогу отримувати актуальну інформацію 
про ціни на будівельні матеріали, вироби, конструкції і послуги в 
будівництві. 

Вся інформація в банку даних систематизована відповідно до 
Українського Будівельного Класифікатора (УБК), і дає можливість: 

> визначити рівень цін на продукцію і послуги в будівництві, у т.ч. 
для регіонів; 

> визначити можливих замовників і покупців, а також конкурентів 
і партнерів; 

^ знайти оптимального продавця (постачальника) продукції і 
послуг у будівництві; 

> визначити динамікові зміни цін на продукцію і послуги в часі. 
Робочі вікна електронного банку даних "Будівельні ціни" побудовані 

так, що при необхідності одночасно можна бачити структуру 
Українського Будівельного Класифікатора, перелік регіонів України, 
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інформацію про постачальника матеріалів або послуг та запропоновані ним 
ціни на продукцію або послуги (рис. 12.7). 

Завдяки електронному банку даних 'Будівельні ціни" можна не тільки 
швидко відшукати ціни на необхідний вид продукції або послуг 
будівельного ринку, але і встановити їх в кожному з регіонів для різних 
постачальників та виконавців робіт і, завдяки цьому, на основі зіставлення 
їх цін вибирати найкращий варіант. 

Користуючись цим банком даних, підрядник зможе швидко 
розрахувати вартість будівництва об'єкта, а замовник - швидко і 
кваліфіковано перевірити, наскільки реальні ціни, зазначені підрядником 
у його розрахунках.. 

ЕБД "Будівельні ціни" стикується з програмними комплексами 
"Тендер-Контракт - ИСС" та "Інвестор". При цьому розробнику 
кошторису залишається тільки вибрати відповідну ціну і автоматично 
перенести неї в потрібний рядок кошторису. 

Програмний комплекс "Інвестор" призначений для швидкого і 
нескладного розрахунку вартості будівництва на попередніх етапах 
інвестиційного процесу, коли відсутня робоча документація і 
проводиться оцінка вартості різних варіантів проекту. 

З використанням "Інвестора" здійснюється попередня оцінка 
інвестицій. На цьому етапі розробляються концептуальний або 
попередній кошториси, розраховані на основі даних об'єктів-аналогів, 
укрупнених і питомих показників на одиницю споживчої продукції 
(м 2 житла, м 3 будинку, м 2 торгової площі, одиницю проектованої 
потужності і т.д.). 

Інвесторський кошторис призначений для визначення стартової ціни 
тендерних пропозицій. Вартість проекту на цьому етапі визначається на 
основі даних замовника або проектної організації про вартість 
укрупнених видів робіт чи конструктивних елементів різних будинків 
і споруд з попередньою оцінкою потреби в ресурсах, що визначаються 
по укрупненій їх номенклатурі. На цьому етапі така оцінка можлива і 
на основі традиційних кошторисів, за їх наявності, але цей процес 
більш трудомісткий і дорогий. 

При проведенні розрахунків програмним комплексом "Інвестор" 
використовуються: 

^ унікальна база даних укрупнених нормативів, створена 
розроблювачами на основі діючих ресурсних кошторисних 
нормативів та Українського будівельного класифікатора 
укрупнених видів робіт і ресурсів - УБК; 
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^ фактичні ціни на ресурси, одержувані автоматично, з 
використанням електронного банку даних 
"Будівельні ціни", який постійно поновлюється розробниками. 

Використання "Інвестора" (рис.12.7) і наявної в ньому бази даних 
стають незамінним інструментом інформаційного забезпечення для всіх 
учасників інвестиційного процесу, що дозволяє швидко і кваліфіковано 
готувати інвесторські кошториси замовнику (інвестору), а також 
тендерні пропозиції для участі в тендері претендентами - майбутніми 
підрядниками. 

Рис. 12.7. Основні робочі вікна програмного комплексу "Інвестор", в яких 
відображено укрупнений кошторис, структура нормативної бази та обґрунтування 

прийнятих розцінок 

Використання даного програмного комплексу дозволяє вести 
облік виконання робіт відповідно до укладеного контракту, а вихідні 
документи такого обліку, форми звітності та первинні облікові 
документи стосовно виконаних робіт зрозумілі західним інвесторам, 
прості та наочні. 
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"Інвестор" формує й автоматично передає вихідну інформацію для 
програмних комплексів з управління проектами (Рпо)есі 2002), на 
основі якої формуються календарні сіткові графіки, графіки Гантта, 
гістограми необхідних ресурсів, а також визначаються терміни 
будівництва, здійснюються планування виконуваних робіт і безперебійне 
його забезпечення матеріально-технічними, трудовими і фінансовими 
ресурсами. 

Вітчизняний програмний комплекс АВК-3 (повна назва: 
"Автоматизований Випуск Кошторисів версія 3") розроблений в НПФ 
"АВК" дає змогу вирішувати задачі, аналогічні задачам, які 
вирішуються за допомогою програмного комплексу "Тендер-
Контракт X X I століття", особливості якого характеризувались вище. 
Програмний комплекс АВК-3 розроблений відповідно до існуючої в 
Україні нормативної бази і в першу чергу до ДБН Д1.1 -1-2000 "Правила 
визначення вартості будівництва". Вигляд робочих вікон АВК-3, в 
яких відображено список локальних кошторисів та локальний 
кошторис на будівництва господарського трубопроводу зрошувальної 
системи приведено відповідно на рис.12.8 та 12.9. 

Запитання для самоконтролю 

1. Які основні функціональні можливості має сучасне програмне 
забезпечення для календарно-сіткового планування проектів? 

2. Завдяки яким основним перевагам програмний продукт Місгозой 
Ркуесі став найбільш використовуваним у в світі програмним 
продуктом, призначеним для управління проектами? 

3. Які типи залежностей між задачами існують в Місгозой Ркуесі? 
4. Чи обов'язково потрібно вводити зв'язки початок-початок, 

почато-закінчення та закінчення-закінчення в Місгозой Рга)есі? 
5. Назвіть програмні продукти з управління проектами, що 

розроблені в Україні? 
6. Вкажіть основні версії програмного комплексу "Тендер-

Контракт - ИСС". 
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Рис. 12.8. Вигляд робочого вікна АВК-3, в якому відображено перелік 
локальних кошторисів до об'єктного кошторису 

Рис. 12.9. Вигляд робочого вікна АВК-3, де відображено локальний 
кошторис на будівництво господарського (розподільчого) трубопроводу 
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13. Обгрунтування ефективності інвестицій у 
водогосподарські об'єкти 

13.1. Значення і зміст проектного аналізу при 
обгрунтуванні ефективності інвестицій у 

водогосподарські об'єкти 

Основна мета проектного аналізу - визначити цінність проекту та 
обґрунтувати доцільність його впровадження. Ще до ухвалення 
рішення про його здійснення необхідно розглянути всі його аспекти 
протягом життєвого циклу проекту. 

Кожний проект аналізується із застосуванням таких видів 
проектного аналізу: технічного, фінансового, комерційного, 
екологічного, організаційного, соціального, економічного. 

Технічний аналіз передбачає вивчення таких питань: 
1. Місце розташування (реалізації) проекту ( країна, регіон). 
2. Масштаб проекту. 
3. Технологія, основне обладнання. 
4. Необхідні об'єкти інфраструктури. 
5. Організація функціонування підприємства. 
6. Організація підготовки та здійснення проекту. 
7. Терміни реалізації проекту в цілому та окремих фаз. 
8. Доступність, достатність джерел сировини та інших ресурсів. 
9. Робоча сила, її кваліфікаційна характеристика. 
10. Розрахунок витрат на реалізацію проекту. 

Фінансовий аналіз передбачає дослідження витрат і результатів 
щодо конкретних організацій учасників проекту. 

Реалізація проекту супроводжується інвестиційною, операційною 
та фінансовою діяльністю. 

Завдання комерційного аналізу - дати відповідь на такі питання: 
> на якому ринку, оптовому чи роздрібному, планується 

реалізовувати продукцію проекту; 
> чи достатня місткість ринку; 
> яку частину загальної місткості ринку може заповнити 

продукція проекту; 
> продукція призначена на експорт чи для реалізації на 

внутрішньому ринку країни. 
Екологічний аналіз виявляє можливі негативні наслідки впливу на 

навколишнє середовище при здійсненні проекту, при експлуатації 
підприємств, що створені в результаті реалізації проекту, тривалість 
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цього негативного впливу, а також визначає заходи, необхідні для 
пом'якшення чи запобігання цим негативним наслідкам. Крім того, в 
ході екологічного аналізу здійснюється економічна оцінка можливих 
негативних наслідків та прораховуються кілька варіантів з вибором 
оптимального. 

Мета організаційного аналізу - на основі аналізу зовнішнього та 
внутрішнього середовища проекту дати оцінку можливості 
здійснення та експлуатації проекту в існуючих на даний час 
політичних, правових та адміністративних умовах, а також 
сформувати необхідні рекомендації щодо менеджменту, 
організаційної структури, комплектування, навчання та 
перепідготовки персоналу. 

Мета соціального аналізу - порівняння варіантів здійснення 
проекту з точки зору населення регіону, в якому здійснюється проект, 
для розробки стратегії реалізації проекту, яка б дала можливість 
здобути підтримку населення даного регіону щодо даного проекту, а 
в подальшому - призвести до покращення соціального середовища в 
цьому регіоні. Для деяких проектів результати соціального аналізу 
піддаються вартісній оцінці і витрати на соціальні заходи 
включаються до складу загальних витрат і результатів проекту. 

Економічний аналіз вивчає проблему ефективності проекту із 
позиції суспільства в цілому, а не окремих інвесторів. 

Економічний аналіз передбачає оцінку соціальних та екологічних 
наслідків від реалізації проекту, а також аналіз витрат, пов'язаних з 
соціальними заходами та охороною навколишнього середовища. 

Процес ефективної оцінки інвестицій в будь-який об'єкт, в тому 
числі водогосподарсько-меліоративний, тісно пов'язаний з проблемою 
вибору критеріїв, за допомогою яких здійснюється порівняння 
альтернативних варіантів проекту, пошук серед них оптимального, 
оцінка еколого-економічної ефективності інвестицій та прийняття 
рішення про реалізацію проекту. 

Критерій (від грецького сгіїегіоп - засіб для судження) - ознака, на 
підставі якої формується оцінка якості економічного об'єкта, процесу 
чи класифікація будь-чого, мірило такої оцінки. 

Розрізняють критерії ефективності та критерії оптимальності. 
Критерії ефективності характеризують рівень ефективності 

системи і є головними ознаками оцінки ефективності, що розкриває її 
сутність. 

У практиці вітчизняних розрахунків економічна суть ефективності 
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полягає в тому, щоб на кожну одиницю затрат отримати суттєве 
збільшення доходу. Тобто ефективність враховує не тільки результат 
діяльності (прогнозований, планований, досягнутий, бажаний), але 
розглядає умови, за яких він досягнутий і визначається як 
співвідношення отриманого в процесі виробництва результату і затрат 
виробництва на його досягнення. Практично всі показники 
ефективності будуються за схемою 

Результат 

Затрати 

причому чисельник може бути представлений приблизно 
34 показниками, а знаменник - більше ніж 15. 

В широкому смислі економічна ефективність інвестицій - це 
категорія, що відображає відповідність затрат і результатів за 
проектом цілям та інтересам його учасників у вартісній формі і 
виражається ступенем досягнення мети функціонування об'єкта з 
урахуванням витрат ресурсів і часу. 

В ринковій економіці критерієм ефективності при виборі варіантів 
інвестицій служить економічний інтерес учасників процесу 
інвестування, який виступає у вигляді максимуму доходу за весь 
термін реалізації проекту, що може виражатись в абсолютному вимірі 
як сума отриманих засобів, або у відносному вимірі, як норма доходу 
(прибутку) на вкладений капітал. 

Для кожної конкретної економічної задачі повинен бути 
сформований набір показників ефективності, які є мірою ступеня 
досягнення мети і значення яких досить точно або достатньою мірою 
оцінюють альтернативні варіанти дій. Показники (вимірні величини) 
є частковими, похідними від критерію, який є методологічною базою 
вибору показників оцінки, тобто конкретним виразом критерію 
оцінки. При єдиному критерії може бути декілька показників оцінки 
або їх система. На відміну від показника, що лише оцінює кількісно 
або якісно ступінь досягнення мети, критерій ефективності дозволяє 
зробити висновок щодо оптимальності того чи іншого рішення. 

На відміну від критеріїв ефективності, критерій оптимальності 
характеризує, на скільки система близька до оптимального 
(раціонального) стану. Критерієм оптимальності повинен бути 
кількісний або порядковий показник, що виражає граничну міру 
економічного ефекту прийнятого рішення для порівняльної оцінки 
можливих альтернатив і вибору найкращого з них. Критерій 
оптимальності - це головний цільовий результат запланованих 
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соціально-економічних процесів, що диктує методичний підхід до 
порівняння альтернатив та оцінки величини ефекту. На основі 
обраного критерію будується цільова функція, і задача оптимізації при 
цьому зводиться до пошуку її екстремуму. 

Вибір показників та критеріїв еколого-економічної ефективності на 
кожній стадії оцінки та методів їх розрахунку здійснюється з 
урахуванням наступних основних умов: 

\)Мета реалізації проекту. Загальновідомо, що мета визначає 
засоби. Тому обрані критерії та показники еколого-економічної 
ефективності водогосподарсько-меліоративних проектів повинні, в 
першу чергу, відповідати обраній меті його функціонування і 
цілям й інтересам його учасників. 
2) Стадія здійснення оцінки. Вибір найкращого варіанта 
проектного рішення здійснюється поетапно, тому оцінка також 
здійснюється в декілька етапів і вибір критерію оптимальності й 
ефективності залежить від цілей розрахунків на відповідній стадії 
оцінки. 
3) Масштаб оцінки проекту. Водогосподарсько-меліоративний 
проект може оцінюватись на загальнодержавному, галузевому, 
регіональному рівні або з точки зору конкретного 
сільгоспвиробника, господарства, інвестора або кредитора. 
Відповідно методи розрахунку економічних показників будуть 
відрізнятись. 
4) Наявна інформаційна база, доступність і ступінь деталізації 
необхідних даних для еколого-економічних розрахунків, існування 
певних умов та обмежень. 
5) Особливості розрахунку екологічних й економічних показників 
у водогосподарсько-меліоративній галузі. 

13.2. Загальна модель еколого-економічного 
оцінювання водогосподарсько-меліоративних проектів за 

основними фазами та етапами їх розробки 

Процес вибору та обґрунтування економічно й екологічно 
оптимального варіанта водогосподарсько-меліоративного проекту 
здійснюється поетапно та охоплює стадії розробки концепції, а також 
планування і розробки в межах його життєвого циклу. 

Загальна модель еколого-економічного оцінювання 
водогосподарсько-меліоративного проекту за основними етапами його 
розробки представлений у вигляді структурної схеми (рис. 13.1). 
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ІНІЦІЮВАННЯ ПРОЕКТУ 

Розробка концепції проекту 

Пошук та вибір виконавця проектних робіт 
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Передпроектні дослідження 
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Визначення ТЕП ПР за укрупненими показниками 

Обгрунтування економічно доцільних та екологічно 
прийнятних варіантів ПР 

ОСТАТОЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА ОЦІНКА 

Технічне проектування 

Визначення реальних ТЕП ПР 

Інвестиційна оцінка варіантів ПР та вибір найкращого 

- > Г ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ I 
| ПРОЕКТУ | 

Рис. 13.1. Загальна модель еколого-економічного оцінювання 
водогосподарсько-меліоративного проекту 

Стадія ініціювання проекту включає, насамперед, розробку 
концепції проекту, що передбачає формування його ідеї та мети, 
постановку завдань, формування основних його характеристик та 
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попередню оцінку доцільності здійснення інвестицій на його 
реалізацію. 

На початковому етапі виникнення та формулювання ідеї проекту 
нового будівництва чи реконструкції водогосподарсько-
меліоративного об'єкта, перш за все, необхідно провести аналіз 
поточного стану сільськогосподарського виробництва в межах 
меліоративної системи, технічного стану основних меліоративних та 
сільськогосподарських фондів, меліоративний та екологічний 
моніторинг. Виходячи з проведеного аналізу, визначаються найбільш 
пріоритетні напрямки подальшого розвитку аграрного виробництва на 
меліорованих землях; обґрунтовується необхідність удосконалення чи 
модернізації технологічних і конструктивних рішень й доцільність 
здійснення інвестицій, визначаються основні цілі та задачі 
майбутнього проекту. 

Мета проекту повинна бути чітко сформульована й описана, 
оскільки це є основою для подальшої роботи. І оцінка результату 
господарювання повинна включати не тільки досягнення поставленої 
мети, але й ступінь її досягнення з точки зору оптимальності обраних 
рішень. Попередній аналіз доцільності здійснення проекту 
виконується, як правило, відносно нескладним експертним шляхом. 

На даному ж етапі здійснюється пошук та вибір виконавця 
проектних робіт. У країнах з розвиненою ринковою економікою це 
здійснюється з використанням процедури торгів. 

Стадія пошукового проектування передбачає проведення 
передпроектних досліджень для подальшого визначення можливих 
варіантів технічних рішень і вибору з них найбільш економічно та 
екологічно обґрунтованих. На стадії передпроектних досліджень для 
подальшого визначення можливих варіантів технічних рішень і 
вибору з них найбільш економічно та екологічно обґрунтованих 
проводиться збір та аналіз необхідних даних, здійснюються проектно-
вишукувальні роботи та проводяться необхідні дослідження: 
рекогносціювальні, геодезичні, гідрогеологічні, геологічні, 
геотехнічні, агрономічні, кліматичні, біологічні, морфологічні, 
гідрологічні, метеорологічні, геодезичні, меліоративно-гідротехнічні, 
грунтово-меліоративні, культуртехнічні, агроекономічні тощо. 
Результати таких досліджень є вихідними даними на розробку 
проекту. 

Одна з головних цілей проектування полягає в пошуку 
оптимального проектного рішення з вибраної сукупності можливих 
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варіантів. Сутність оптимізації при цьому зводиться до пошуку 
найкращого (з можливих) рішення, яке дає мінімум (максимум) деякої 
цільової функції, що характеризує загальну (комплексну) еколого-
економічну ефективність об'єкта, що проектується. 

Саме тому на даному етапі розглядають всі потенційно можливі 
варіанти проекту для того, щоб рішення про найбільш оптимальний з 
них прийняти на завершальній стадії розробки. Це передбачає 
визначення технологій водорегулювання, найбільш придатних до 
реалізації з погляду цілей і задач проекту, а також з погляду аналізу 
місцевих умов (кліматичних, ландшафтних, ґрунтових, геологічних, 
агрономічних тощо), доступності і вартості сировини, енергії, робочої 
сили. За результатами проведених досліджень визначаються всі 
технологічно можливі на даному об'єкті методи та способи меліорацій 
і відповідні їм конструкції меліоративної системи. 

Варіанти технічних і технологічних рішень при проектуванні 
водогосподарсько-меліоративних систем можуть бути сформовані за 
такими основними напрямками: 

1) конструктивні рішення за системою в цілому щодо її типу, 
конструкції та параметрів; 

2) конструктивні рішення за елементами системи щодо 
регулюючої, провідної та огороджувальної мережі, 
регулюючих гідротехнічних споруд, водозаборів, скидних 
споруд, насосних станцій тощо; 

3) технологічні рішення щодо способів, режимів та схем 
водорегулювання. 

Крім того, також можуть бути розглянуті варіанти за напрямками 
сільськогосподарського використання меліорованих земель щодо 
проектних видів, складу, структури посівних площ та врожайності 
вирощуваних сільськогосподарських культур, способами первинного 
освоєння меліорованих угідь та проведення культуртехнічних робіт 
тощо. Визначені на даному етапі потенційно можливі техніко-
технологічні варіанти проектних рішень є вихідним матеріалом для 
подальшого аналізу проекту. З практичної точки зору їх раціональна 
кількість може налічувати 2...6 варіантів проектних рішень. 

На даному етапі варіанти проектних рішень для подальшого 
розгляду та оцінки відбираються на основі комплексного критерію з 
урахуванням технічних, технологічних й екологічних умов та 
обмежень з використанням експертних оцінок. 

Оцінку проектних рішень здійснюють в дві стадії: 
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1. Попередня еколого-економічна оцінка альтернативних варіантів 
проекту. 

2. Остаточна інвестиційна оцінка варіантів проектних рішень та 
вибір найкращого з них. 

Попередня еколого-економічна оцінка здійснюється на підставі 
ескізного проектування та визначених укрупнених та нормативних 
основних техніко-економічних показників за варіантами проекту. 

На основі розроблених ескізних проектів здійснюється розрахунок 
всіх необхідних технічних, технологічних, експлуатаційних, 
екологічних та економічних параметрів, вибраних до розгляду 
варіантів проекту за укрупненими та нормативними показниками. Ці 
показники є вихідними даними для подальшої економічної оцінки та 
порівняння альтернативних варіантів меліоративного проекту. 

На цьому ж етапі аналізуються й екологічні умови порівнюваних 
варіантів за групами фізичних показників, які вибрані в якості 
критеріїв екологічної ефективності. 

Загальноприйнятим підходом у сфері вибору оптимальних 
проектних рішень у галузі водного господарства та меліорації земель є 
орієнтація на їх економічну доцільність та екологічну прийнятність. І 
модель еколого-економічної оцінки альтернативних варіантів 
водогосподарсько-меліоративного проекту представлена у вигляді 
двох складових: 

- економічна складова, виражена обраним критерієм 
оптимальності; 

- екологічна складова, визначена неявно через оцінку сукупності 
фізичних показників. 

Таким чином, із сукупності попередньо відібраних за техніко-
технологічними параметрами варіантів проекту за визначеними 
еколого-економічними критеріями обирають один або декілька 
близьких за техніко-економічними показниками екологічно 
прийнятних варіанти проектних рішень для подальшої, вже більш 
детальної їх розробки та оцінки. 

За вибраними на попередньому етапі перспективними з екологічної 
та економічної точок зору варіантами проекту розробляється, 
відповідно до діючих вимог, необхідна робоча документація, 
уточнюються прийняті конструктивні рішення та їхні технічні 
параметри, визначаються реальні обсяги основних будівельно-
монтажних робіт, потреби в ресурсах тощо. На даному етапі, на основі 
розрахованих технічних характеристик проектних рішень, 
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визначається кошторисна вартість об'єкта за реальними витратами 
матеріалів, видами й обсягами будівельно-монтажних робіт, основні 
техніко-економічні показники, які є, відповідно, основою подальшої 
інвестиційної оцінки. 

Прийняття замовником рішення про реалізацію проекту 
здійснюється на основі аналізу проектних розрахунків та порівняння 
результатів загальної еколого-економічної оцінки з метою та 
завданнями проекту. 

13.3. Попередня еколого-економічна оцінка 
водогосподарсько-меліоративних проектів 

У світовій практиці економічних розрахунків розрізняють два 
основних підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій в 
будь-які проекти, відповідно до яких методи економічної оцінки 
інвестицій пропонується розділити на дві групи: 

1) . Прості (статичні) методи. 
2) . Методи дисконтування (динамічні). 
Методи, що входять до першої групи, оперують окремими 

статичними значеннями вихідних показників. Такі методи набули 
поширення у вітчизняній економічній практиці. При їхньому 
використанні не враховуються повна тривалість життєвого циклу 
проекту, нерівнозначність грошових потоків, що виникають у різні 
моменти часу, вплив факторів ризику на кінцевий результат проекту. 
Проте, в силу своєї простоти й ілюстративності, ці методи досить 
широко поширені, хоча і можуть бути застосовані, головним чином, 
для прискореної оцінки проектів на попередніх стадіях їхньої 
розробки. 

До другої групи входять методи аналізу інвестиційних проектів, що 
оперують поняттям "тимчасових рядів" і потребують застосування 
спеціального математичного апарату і більш ретельної підготовки 
вихідної інформації. Особливістю динамічних методів є урахування 
фактора зміни цінності грошей в часі, тобто при оцінці ефективності 
інвестиційного проекту порівняння різночасних показників 
здійснюється шляхом приведення (дисконтування) їх до вартості в 
початковий період. Дисконтування дозволяє порівняти потоки витрат 
та результатів, що розподілені в часі, і не можуть бути співставлені на 
основі простого здорового глузду. 

Відповідно до загальноприйнятих підходів, в якості критерію 
порівняльної економічної ефективності водогосподарсько-
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меліоративних заходів у вітчизняній практиці традиційно виступає 
показник приведених затрат. Він являє собою суму поточних витрат і 
капітальних вкладень, приведених до однієї розмірності відповідно до 
нормативів порівняльної економічної ефективності. 

Оскільки порівнювані варіанти можуть мати неоднаковий об'єм 
продукції, то для приведення варіантів до співставного вигляду 
порівняльну ефективність можна визначати на одиницю основної 
сільськогосподарської продукції або використовувати коефіцієнт 
приведення витрат до однакового об'єму виробництва продукції. Всі 
порівнювані варіанти капітальних вкладень повинні бути приведені до 
співставного вигляду за всіма наявними ознаками крім тієї, 
ефективність якої визначається. 

Якщо капітальні вкладення реалізуються в різні терміни, а поточні 
витрати змінюються в часі, то порівняння варіантів слід здійснювати 
приведенням витрат більш пізніх років до поточного моменту через 
використання коефіцієнта приведення, що визначається через 
норматив приведення різночасних затрат (приймався рівним 0,08). 

Даний критерій, виходячи зі специфіки його розрахунку, дозволяє 
привести всі альтернативні варіанти проекту до співставного вигляду 
за всіма ознаками крім тієї, за якою порівнюються проекти. При цьому 
забезпечується уніфікований підхід, що дозволяє здійснити об'єктивне 
порівняння різних варіантів проекту. 

Критерій вибору оптимальних варіантів проекту ( я 0 ) серед 

альтернативних має вигляд 

ПВ($0) = пщі[(СЇг +С- +ЕН •Кі +КІ)/ВПІ\ і = ^п. (13.1) 

де С, с г - поточні сільськогосподарські витрати за 7-м варіантом 

проекту, грн/га; С,е - поточні експлуатаційні витрати за 7-м варіантом 

проекту, грн/га; Ен - нормативний коефіцієнт ефективності 

капітальних вкладень; Кі - капітальні вкладення за 7-м варіантом 

проекту, грн/га; л - ризик, пов'язаний з функціонуванням проекту; 

ВПІ - обсяг виробленої продукції за 7-м варіантом проекту, грн/га. 

Основні складові даної моделі є змінними і залежать від багатьох 
факторів, головними з яких є природно-кліматичні умови 
функціонування об'єкта в межах проектного терміну його реалізації. 
Тому надзвичайно важливим є урахування впливу мінливості 
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погодно-кліматичних умов на формування обраних критеріїв якості, 
за якими обґрунтовуються інженерні рішення при проектуванні 
систем. 

Середні (в статистичному розумінні) значення економічного 
критерію оптимальності для кожного альтернативного варіанта 
водогосподарсько-меліоративного проекту з урахуванням 
кліматологічної стратегії управління об'єктом впродовж терміну його 
функціонування визначають за формулою 

т 

ПВ(80) = пші(2 ПВу • ар]), і = Гп- (13.2) 

де а - частота (імовірність) або дольова частка виявлення 

відповідної групи років у проектному терміні функціонування об'єкта. 

Таблиця 13.1 

Рекомендовані нормовані значення а^, щодо розрахункових 

періодів вегетації по природних зонах України для осушуваних земель 

Природна 
зона 

Забезпеченість р, % Природна 
зона 10% 30% 50% 70% 90% 

Лісостеп ОДО 0,20 0,20 0,30 0,20 

Полісся 0,15 0,20 0,25 0,25 0,15 

Прикарпаття 0,15 0,25 0,30 0,20 ОДО 

Закарпаття ОДО 0,20 0,30 0,25 0,15 

Крім економічної, на даному етапі необхідний аналіз екологічної 
складової проекту, тобто визначення його екологічної доцільності та 
безпечності, що передбачає визначення варіанта проектного рішення, 
що забезпечує мінімум природоохоронних витрат та нанесення 
мінімальних збитків навколишньому природному середовищу. 

Під екологічно досконалими розуміють сьогодні такі меліоративні 
системи, де в оптимальному співвідношенні знаходяться компоненти 
навколишнього природного середовища і комплексно 
використовуються природні ресурси регіону при технічно 
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досконалому підтриманні оптимального водного режиму ґрунтів в їх 
межах. 

Основними критеріями екологічної стійкості (рівноваги) 
вважається забезпечення раціонального природокористування, 
економного використання природних ресурсів, мінімуму негативних 
екологічних наслідків. Екологічна рівновага (певне співвідношення 
екологічних компонентів екосистеми) являє собою одну з якісних 
характеристик проекту, яка в кількісному виразі виражається 
екологічною надійністю, що являє собою чисельний показник 
здатності системи забезпечувати екологічну рівновагу. 

Для врахування екологічного фактору при економічному 
оцінюванні проектних рішень часто використовується векторний 
підхід, за яким характеристику екологічної надійності варіанта 
водогосподарсько-меліоративного проекту можна представити у 
вигляді вектора-строки Н з компонентами Н2 

Н = НгІ2 = \2,..НІ, (із.з) 

де N - кількість елементів, які характеризують екологічну надійність 
меліоративного проекту. 

Тут компоненти Н2 приймають відповідні значення за умови, 

що 

1, ЯКЩО Нг II 

(13.4) 
О, якщо 11^ >ННг, 

де ННг - нормативне, критичне або допустиме значення 2-го елементу. 

При допущенні, що в системі екологічних факторів всі вони є 
однаково важливими, можна відсутність певного елемента вважати як 
відповідне зменшення міри екологічної надійності. Тоді коефіцієнт 
екологічної надійності варіанта водогосподарсько-меліоративного 
проекту визначається за формулою: 

N 

к н - м . (13.5) 
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Такий коефіцієнт дає змогу отримати наближену оцінку 

екологічної стійкості проекту через ступінь урахування факторів 

екологічної надійності . 

Ш к а л а коефіцієнту екологічної надійності меліоративного об ' єкта 

має вигляд (табл. 13.2). 
Таблиця 13.2 

Шкала коефіцієнта екологічної надійності 

N 
з/п 

Значення коефіцієнту 
екологічної 
надійності 

Найменування градацій рівня 
екологічної надійності системи 

1. 0,0 ... 0,25 ненадійна 

2. 0,26 ... 0,50 недостатньо надійна 
3. 0,51 ... 0,75 достатньо надійна 

4. 0,76... 1,0 надійна 

Загальна модель попередньої порівняльної еколого-економічної 

оцінки альтернативних варіантів водогосподарсько-меліоративного 

проекту та вибору раціональних з них має вигляд 

ПВ{80) = га^ 

^+СІ)-ар] + Ен.Кі+Кі 

, і = \п (13.6) 
X ВПгар]-

за умови дотримання обмеження, що коефіцієнт екологічної 

надійності за 7-м варіантом проекту знаходиться в інтервалі значень 

0,5<кі <1,0. (13.7) 

13.4. Остаточна інвестиційна оцінка водогосподарсько-
меліоративних проектів 

В сучасному інвестиційному аналізі ефективність інвестицій 

визначається комплексом показників результативності процесу 

інвестування. 

Інвестиційне обґрунтування водогосподарсько-меліоративних 

проектів за допомогою динамічних методів (або методів 

дисконтування) здійснюється з використанням підходів, 
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запропонованих структурним підрозділом ООН з проблем 
промислового розвитку (ЮНІДО - ІЛЧГОО, Шіїесі Кагіопз Ьісішггіаі 
Беуеіортепі Огдапігаіїоп), і ґрунтуються на методиці, розробленій 
Міжнародним центром промислових досліджень при ЮНІДО. Дана 
методика, яка вперше була опублікована в 1978 році, є основою та 
еталоном виконання аналізу будь-яких довгострокових інвестиційних 
проектів. 

Метод чистого дисконтованого доходу (ЧДД) за кордоном 
вважається основним, на який орієнтуються при прийнятті рішень 
щодо доцільності здійснення будь-яких вкладень і визначення їхньої 
ефективності в сучасному інвестиційному аналізі. Чистий 
дисконтований дохід проекту визначається як різниця між загальною 
сумою теперішніх вартостей усіх грошових потоків надходжень і всіх 
грошових потоків витрат, тобто як чистий грошовий потік від проекту, 
приведений до поточної вартості за допомогою коефіцієнта 
дисконтування. Проект схвалюється, якщо чиста дійсна вартість 
проекту більша за нуль. Якщо чиста теперішня вартість менша за 
нуль, то при даній ставці дисконту інвестиції здійснювати невигідно і 
проект відкидається. 

Якщо дорівнює нулю, то це значить, що надходжень від проекту 
достатньо, щоб забезпечити мінімальний рівень доходів на капітал, 
тобто щоб сплатити власникам капіталу плату за користування ним. 

Індекс доходності інвестицій (ІДІ) показує дисконтовану 
рентабельність проекту і дорівнює відношенню дисконтованого 
потоку надходжень до загальної суми інвестицій. Даний показник 
визначає, якою мірою зростає цінність підприємства в розрахунку на 
одну грошову одиницю інвестицій. Прийнятним результатом є 
показник, що перевищує 1. Проекти з більшим значенням індексу є 
більш ефективними. За допомогою даного показника інвестори в стані 
розподіляти проекти залежно від їхньої привабливості. 

Внутрішня норма доходності (ВНД) визначається нормою 
дисконту, при якому чиста теперішня вартість дорівнює нулю, тобто 
поточна вартість надходжень дорівнює поточній вартості витрат. 
Схвалюються проекти з ВНД, яка перевищує прийнятий рівень 
ефективності за проектом. Цей показник визначає максимально 
допустиму відсоткову ставку, при якій ще можна без будь-яких 
збитків для власників капіталу вкладати засоби в проект. Проте, цей 
показник може служити основою для ранжування проектів за 
ступенем вигідності лише тоді, якщо тотожні основні параметри 
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проектів: рівна сума інвестицій; рівна тривалість; однаковий ступінь 
ризику; схожі схеми формування надходжень. 

Метод розрахунку дисконтованого періоду окупності проекту 
(ДТО). Термін окупності інвестицій - це очікуваний період 
відшкодування первісних вкладень з чистих надходжень. Якщо 
щорічні грошові надходження неоднакові, то розрахунок здійснюється 
поступово. До реалізації приймаються проекти зі строком окупності 
рівним або меншим, ніж встановлений нормативний термін окупності. 
З декількох альтернативних проектів слід приймати проект з 
найменшим терміном окупності. 

Даний показник слід використовувати в якості обмеження при 
ухваленні рішення про інвестиції. Відповідно, якщо термін окупності 
проекту більше, ніж прийняте обмеження (нормативний термін), то 
він виключається зі списку можливих інвестиційних проектів. 

Загальна модель вибору оптимального для реалізації варіанта 
водогосподарсько-меліоративного проекту та обґрунтування його 
ефективності на стадії інвестиційної оцінки має вигляд: 

Д / ( 0 = т а х ( / Д / г ) , '=Гп; (13.8) 

за умови, що 

ЧДД,>0; 

<внді>аі- (із.9) 

ДЩ > тпр. 

де йі - норма дисконту за 7-м варіантом меліоративного проекту; 

Тпр - прийнятний для інвестора дисконтований термін окупності 

вкладених засобів. 

13.5. Особливості розрахунку показників 
ефективності інвестицій у галузі водного господарства та 

меліорації земель 

Залежно від джерел та способів фінансування, головною метою 
інвестиційної оцінки проектів водогосподарсько-меліоративного 
будівництва є обгрунтування їх загальноекономічної або комерційної 
ефективності. 

Загальна економічна ефективність відображає ефективність 
проекту з точки зору суспільства та економіки країни в цілому і 
розраховується для проектів, що здійснюються за участю бюджетних 
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коштів. Відповідно до цього підходу формуються і показники 
результатів (ефекту) і затрат при економічних розрахунках. 

Ефект є відображенням результату виробничої діяльності, тобто 
того стану, до якого прагне економічний об'єкт. У даному разі поняття 
"ефект" і "результат" можна сприймати як тотожні. В загальному 
випадку економічний ефект - це корисний результат економічної 
діяльності, що вимірюється як різниця між надходженнями та 
видатками. В економічному розумінні ефект - це сума платежів за 
ресурси або сума доходів усіх власників ресурсів. У бухгалтерському 
розумінні - це валова виручка за вирахуванням витрат. 

Основною метою вкладання інвестицій в меліорацію земель є 
збільшення об'єму виробництва сільськогосподарської продукції 
завдяки регулюванню водно-повітряного режиму грунтів. Тому 
результатом здійснення інвестицій у будівництво чи реконструкцію 
водогосподарсько-меліоративних систем є приріст 
сільськогосподарської продукції на меліорованих землях, який 
економічно виражається у показнику приросту чистого доходу 
продукції землеробства. 

Чистий доход розраховується як різниця між вартістю валової 
продукції і прямими затратами на її виробництво. Цей показник 
відображає перевищення надходжень над затратами виробництва по 
всій вирощеній продукції. Чистий дохід відображає всю величину 
новоствореного додаткового продукту. 

Тому для оцінки загальної економічної ефективності інвестицій у 
водогосподарсько-меліоративні заходи на стадії проектування в якості 
основної складової ефекту використовують показник прогнозованого 
чистого доходу, який розраховується на базі перспективного (або 
прогнозованого) рівня врожайності на меліорованих землях на період 
їх повного освоєння. 

Другим важливим елементом загального ефекту в сучасній 
економічній теорії вважається приріст амортизаційних відрахувань, 
пов'язаний із введенням в дію нових основних водогосподарсько-
меліоративних фондів. Дані відрахування включаються в собівартість 
продукції, але фактично взагалі не спричиняють грошових виплат. 

Основні фонди, на які нараховується амортизація, були придбані 
раніше за рахунок інвестицій, проте бухгалтерія щомісяця збільшує 
собівартість реалізованої продукції на суму відрахувань від 
залишкової вартості цих об'єктів. Це дозволяє, з одного боку, 
відбивати в обліку фізичний і моральний знос основного капіталу, а з 
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іншого - формувати грошовий фонд для можливої заміни застарілих 
об'єктів у майбутньому. Тобто, відповідно до стандартів 
бухгалтерського обліку амортизаційні відрахування традиційно 
належать до категорії витрат. 

Проте такі відрахування по суті є безготівковими витратами і в 
сучасній економічній теорії прирівнюються за фінансовою сутністю 
до ефекту. Особливістю підприємств, на балансі яких є 
водогосподарсько-меліоративні системи, є значна питома вага 
основних фондів, а отже, і амортизаційних відрахувань по них у 
складі надходжень. 

Загальний річний економічний ефект (Е3) від реалізації 

водогосподарсько-меліоративного проекту має вигляд 

де АЧД - приріст річного прогнозного чистого доходу господарства 
за результатами реалізації інвестиційного проекту; АА - приріст 
річних амортизаційних відрахувань, пов'язаний з введенням у дію 
нових основних фондів; / - річна сума інвестицій. 

Враховуючи концепцію урахування в економічних розрахунках 
мінливості погодно-кліматичних умов, річний економічний ефект 

(Е3) за кожним варіантом водогосподарсько-меліоративного проекту 

розраховується наступним чином: 

Основні показники, за якими здійснюється визначення 
ефективності інвестицій в альтернативні варіанти водогосподарсько-
меліоративного проекту в межах горизонту розрахунку Т та вибір 
оптимального з них розраховуються за формулами відповідно: 

Е3=АЩ + АА-І, (13.10) 

т 

£3=£ ЬЩгар+ЬА -І- (13.11) 

(13.12) 

(13.13) 

Е, т І 
(13.14) 
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£ к / (і + внд у ] = о , 
(=0 

(13.15) 

де Тд = ДТО. 

Дані формули відображають економічну ефективність здійснення 
проекту з точки зору суспільства та економіки країни в цілому. У 
випадках, коли реалізація проекту відбувається за участю приватного 
капіталу (окремих землекористувачів, господарств, їх об'єднань тощо) 
або кредитних ресурсів, необхідно розраховувати комерційну 
ефективність. 

Приватного власника інвестицій насамперед цікавить реальний 
фінансовий результат здійснених вкладень. І цим результатом вже не є 
чистий доход, оскільки не вся вироблена продукція є товарною, тобто 
підлягає реалізації. Частина вирощеної сільськогосподарської 
продукції залишається в господарстві для внутрішніх потреб (на 
насіння, корми тощо); крім того, існує імовірність неповної реалізації 
товарної продукції. 

Фінансовим результатом реалізації товарної продукції 
рослинництва на меліорованих землях є прибуток від реалізації, що 
являє собою основний узагальнюючий показник фінансово -
господарської діяльності господарства і виражає ефект 
підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки. Прибуток 
від реалізації являє собою виручку від реалізації за вирахуванням 
непрямих податків, зменшену на собівартість реалізованої продукції. 

За аналогією із загальним економічним ефектом, до комерційного 
ефекту від реалізації інвестицій у водогосподарсько-меліоративні 
проекти відносять і амортизацію основних фондів, яка залишається в 
розпорядженні власника підприємства. 

Крім вищезгаданих складових, на зміну комерційного ефекту 
впливають й фінансові фактори, серед яких слід виділити грошові 
потоки, пов'язані з кредиторськими виплатами та податкові 
розрахунки. 

Кредитні потоки включаються до розрахунку комерційного 
ефекту, якщо джерелом інвестицій в проект були залучені кошти або 
якщо впродовж життєвого циклу проекту господарство отримує 
кредит для збільшення оборотних фондів. Фінансові надходження за 
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певний період можуть зменшуватись на суму погашеного 
банківського кредиту або збільшуватись за рахунок нового займу. 

До податкових платежів відносяться податок на прибуток або 
фіксований сільськогосподарський податок. Урахування цього 
податку, який був запроваджений у 1998 році і сплачується в рахунок 
ряду податків та обов'язкових платежів до бюджету, є особливістю 
розрахунку економічної оцінки проектів у галузі агарного 
виробництва. Ставка податку визначається з одиниці площі у 
відсотках до грошової оцінки земельних угідь. Тоді загальний ефект 
від реалізації меліоративного проекту може зменшуватись на суму 
приросту фіксованого сільськогосподарського податку, якщо за 
результатами впровадження проекту відбувається зміна площі 
сільськогосподарських угідь або зростає вартість земельної ділянки. 

Загальна сума річного комерційного ефекту (Ек) від реалізації 

водогосподарсько-меліоративного проекту має вигляд: 

ЕК=МІ + М.±КП-МІП (абоМІФ)-І, (13.16) 

де АЯ - приріст прибутку від реалізації продукції землеробства у 
відповідному періоді; КП - річні кредитні потоки; Д/777 - приріст 

відрахувань за прибутковим податком в результаті впровадження 
проекту; МІФ - приріст відрахувань за фіксованим 
сільськогосподарським податком в результаті реалізації проекту. 

З урахуванням мінливості природно-кліматичних умов, які 
впливають на формування прибутку від реалізації, основні складові 
ефекту за кожним з альтернативних варіантів проекту визначаються за 
формулами: 

П=^Пуар., (13.17) 

де П - середньозважений річний прибуток за розрахунковими 
групами років. 

П'=1{п]-ПП]).а , (13.18) 

де / ' - зкоригований на прибутковий податок середньозважений 
річний прибуток за розрахунковими групами років. 
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З урахуванням цього річний комерційний ефект (Е. ) за 

розглянутими варіантами проекту має вигляд: 
а) якщо господарство є платником податку на прибуток 

Ек= £ ( д Я - А ЯЯ - ) - а +АА + КП-І, 
і=1 3 

б) якщо господарство є платником фіксованого 
сільськогосподарського податку 

(13.19) 

а. •АА ±КП -ЛЛФ-І (13.20) 

Тоді основні показники, за якими здійснюється розрахунок 
комерційної ефективності інвестицій в різні варіанти 
водогосподарсько-меліоративного проекту та вибір оптимального з 
них розраховуються за формулами: 

ІДЕ ГЕ + \: (13.21) 

ЧДД= £ 
1=0 
Ек/(\ + сІ)1 (13.22) 

Т д Е 
Е к 

т 

/=о(і+<0' і=о(і+сі У 

(13.23) 

Т 

^Г[ЕК/(І+ВНДУ]=О, (ІЗ.24) 

(=0 

За даними формулами розраховується доцільність вкладення 
інвестицій з точки зору землекористувача, інвестора тощо. Вони 
дозволяють оцінити можливість та доцільність залучення кредитних 
ресурсів для фінансування проекту, прийнятну ставку відсотку за 
кредитом, а також термін його повернення. 
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13.6. Вибір ставки дисконту при застосуванні 
динамічних методів аналізу водогосподарсько-

меліоративних проектів 

Економічний зміст дисконтної ставки полягає у вимірі темпу 
зниження цінності грошових ресурсів з часом. Відповідно, значення 
коефіцієнтів дисконтування менші за одиницю. 

При визначенні такої ставки слід враховувати, що на практиці вона 
розглядається як мінімальний рівень доходності вкладень, при якому 
інвестор допускає можливість інвестування своїх засобів у даний 
проект, враховуючи, що є інші альтернативні і доступні для нього 
варіанти вкладання інвестицій. 

Базою для встановлення дисконтної норми в умовах ринкової 
економіки повинен бути не експертно обґрунтований норматив, а 
реальна норма прибутку, яка в сучасних умовах має визначатись на 
основі облікової ставки центрального банку, ставок за депозитами та 
кредитами, темпів інфляції та рівня ризику, пов'язаного з конкретним 
об'єктом інвестування. 

На сьогоднішній день у практичних розрахунках розрізняють 
наступні види норми дисконту: 

комерційна норма дисконту; 
норма дисконту окремого учасника проекту; 
соціальна норма дисконту; 

бюджетна норма дисконту. 
При цьому соціальна (суспільна) норма є національним 

параметром і повинна встановлюватись централізовано. 
Існує декілька стандартних західних методик для розрахунку 

норми дисконту, найбільш поширеними з яких є модель оцінки 
капітальних активів, метод кумулятивної побудови та модель 
середньозваженої вартості капіталу. 

Модель оцінки прибутковості активів (Саріґаі А$8еі РгісіщМойеІ -
САРМ). Це теоретична модель, розроблена для пояснення динаміки 
курсів цінних паперів і забезпечення механізму, за допомогою якого 
інвестори могли б оцінювати вплив інвестицій у цінні папери на ризик 
і прибутковість їхнього портфеля. Дана модель ґрунтується на тому, 
що інвестор бажає отримати додатковий доход, який перевищує 
можливі надходження від безризикових варіантів фінансових 
вкладень. Такий додатковий доход є компенсацією за інвестиції в 
ризиковані активи. Тому норма доходу (г) визначається на основі 
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трьох компонентів і в загальному вигляді розраховується за 
формулою: 

г=ЩНК~Щ)-Ь, (13.25) 

де Кут - прибутковість безризикових активів; Кт - середньоринкова 

норма прибутку; Ь - коефіцієнт систематичного ризику вкладень. 
У закордонній практиці в якості першої із зазначених складових 

використовують прибутковість безризикових цінних паперів, 
найчастіше - довгострокових державних облігацій чи казначейських 
векселів. Але у вітчизняних економічних умовах такий підхід поки не 
може бути використаний, оскільки в сучасних умовах державні цінні 
папери поки що не є безризиковими. 

Коефіцієнти, що вимірюють ступінь систематичного ризику, у 
світовій практиці зазвичай розраховуються спеціалізованими фірмами 
шляхом аналізу статистичної інформації фондового ринку. Однак 
правильне визначення коефіцієнта такого ризику в умовах ринку, що 
розвивається, практично неможливе, оскільки він залежить від 
непередбачуваної поведінки учасників ринку протягом усього періоду 
реалізації проекту і є нестабільним у часі. 

Середньоринкова норма прибутку розраховується на базі 
довгострокового статистичного аналізу руху цін акцій різних 
підприємств, тобто відповідає прибутковості ринкового портфеля. У 
цьому полягає ще одна проблема з використанням даної моделі у 
вітчизняних умовах для обчислення ставки дисконту, оскільки 
український фондовий ринок поки що нестабільний і досі ринковий 
портфель реально визначити не вдалося. Крім того, в ньому переважає 
позабіржова активність, що робить неможливим отримання реальної 
інформації. 

Метод кумулятивної побудови. При використанні даного методу до 
величини обраного безризикового рівня доходності додаються премії 
за різні види ризику, пов'язані з конкретним інвестиційним проектом. 
Тут безризикова ставка визначається аналогічно до способу, 
описаного для моделі САРМ. Розмір інших премій визначається на 
основі емпіричних даних експертним шляхом у ймовірному інтервалі 
від 0 до 5%. 

Даний метод заснований на використанні експертних оцінок рівня 
ризику, а це означає суб'єктивність отримуваного значення ставки 
дисконту. Тільки при можливості статистичного опрацювання 
якісних і достовірних емпіричних даних по обраній галузі даний 
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метод може служити базовим при виборі ставки дисконту в сучасних 
умовах. 

Модель середньозваженої вартості капіталу (Жеізпґеа* Ауега§е 
Созі о/ Сарііаі - ЖАСС). За цим методом в якості ставки дисконту 
обирають величину середньозваженої вартості капіталу, що 
використовує підприємство для фінансування своєї діяльності, яка 
обчислюється за формулою 

ШСС =М-{1-іс)-^а + кр-^р + к8-^8 , (13.26) 

де ка1 - вартість залучення позикового капіталу; іс - ставка податку на 
прибуток підприємства; кр - вартість залучення акціонерного 
капіталу (привілейовані акції); кз - вартість залучення акціонерного 
капіталу (звичайні акції); м>а1 - частка позикового капіталу в структурі 
капіталу підприємства; м>р - частка привілейованих акцій в структурі 
капіталу підприємства; м>$ - частка звичайних акцій в структурі 
капіталу підприємства. 

Історично цей показник з'явився у зв'язку з оцінкою діючих фірм та 
операцій по їх купівлі. Тому ряд економістів переконані, що 
використання даного методу в оцінці інвестиційних проектів якщо і 
можливе, то тільки при жорстких і не завжди реалістичних умовах. 

Переважна більшість фахівців не розраховують ставки дисконту у 
своїх фінансових моделях за допомогою класичних аналітичних 
методик, а пропонують на практиці застосовувати еврістичні методи 
обґрунтування норми дисконту, в якості якої, залежно від мети 
розрахунку, використовують: 

^ соціальну норму дисконту, що встановлюється відповідними 
органами управління як мінімальний соціально-економічний 
норматив, обов'язковий для оцінки проектів, що фінансуються за 
рахунок бюджетних коштів; 
> мінімальну прибутковість альтернативного способу 
використання капіталу (наприклад, ставка прибутковості надійних 
ринкових цінних паперів, ставка депозиту в надійному банку, 
ставка відсотка за довгостроковими державними облігаціями 
тощо); 
^ для діючих підприємств, що здійснюють інвестиції, як 
коефіцієнт дисконту часто рекомендується використовувати 
середньозважену вартість інвестованого (акціонерного і 
довгострокового позикового) капіталу, тобто його існуючий рівень 
доход ності; 
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^ прогнозні значення індексів, що характеризують зміни цін 
купівлі-продажу цінних паперів на фондових ринках; 
> облікову ставку центрального банку; 
> у випадках фінансування проекту за рахунок кредиту 
рекомендується використовувати в якості ставки дисконту 
відсоток за кредит; 
> очікуваний рівень прибутковості інвестованого капіталу з 
урахуванням усіх ризиків проекту; 
> темп приросту доходів тощо. 

В якості базової ставки, залежно від мети розрахунку та джерел 
фінансування, можна обирати такі альтернативні варіанти 
використання капіталу, які відображають або загальні 
макроекономічні умови функціонування об'єкта, або конкретні умови 
його реалізації. Ставка дисконту повинна відображати середню 
доходність, що склалася в економіці країни. 

У практичних розрахунках здебільшого приймається постійна для 
всього періоду оцінки ставка дисконту, якщо відсутня обґрунтована 
інформація щодо прогнозування її змін у майбутньому. 

Розглядаючи проблему визначення дисконтної ставки для 
проведення розрахунків з економічної ефективності інвестицій, 
необхідно обов'язково враховувати вплив інфляції. 

Інфляційні процеси впливають на фактичну ефективність 
інвестицій, дія інфляції проявляється в зменшенні загальної 
купівельної спроможності грошей, тому її обов'язково варто 
враховувати при аналізі і виборі довгострокових інвестиційних 
проектів, якими є і водогосподарсько-меліоративні проекти. 

У загальному випадку розрізняють наступні методи обліку інфляції 
при оцінці ефективності інвестиційного проекту: 

1. Інфляційна корекція грошових потоків. 
2. Облік інфляційної премії в ставці дисконту. 
3. Аналіз чутливості параметрів проекту в умовах високого рівня 

інфляції. 
При оцінці ефективності інвестицій у водогосподарсько-

меліоративні заходи на стадії розробки проекту доцільно 
використовувати метод обліку рівня інфляції в ставці дисконту. З 
урахуванням рівня інфляції дисконтну ставку можна визначити, 
використовуючи загальновідому формулу І. Фішера та її модифікації. 
Відповідно до даної формули, реальна і номінальна ставки відсотка 
зв'язані в такий спосіб: 
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сі = г + і + (г-і), (13.27) 

де сі - номінальна ставка відсотка; г - реальна ставка відсотка (базова); 
; - очікуваний темп інфляції. 

При невисоких темпах інфляції (менше 10% за рік) можна 
скористатись спрощеною формулою: 

сі = г + і. (13.28) 
Згідно з додатковими вимогами окремого інвестора щодо 

конкретного об'єкта, норма дисконту може бути відкоригована. При 
оцінці економічної ефективності для об'єктів державно-комерційного 
інвестування, в яких частка державного інвестування є значною, а 
результати впровадження проекту мають важливе соціальне чи 
природоохоронне значення, норма дисконту встановлюється 
відповідними державними установами окремо. 

13.7. Визначення основних вихідних даних для 
розрахунку загальної економічної ефективності проекту 

13.7. 1. Чистий доход 

Річний приріст чистого доходу від реалізації проекту 
розраховується на основі вихідних даних до проектування за 
формулою: 

АЧД^АВЛі-АС;, (13.29) 

де ДВЯ, - річний приріст валової продукції за 7-м варіантом 

водогосподарсько-меліоративного проекту, грн; ДС,- - річний приріст 

поточних витрат за 7-м варіантом водогосподарсько-меліоративного 
проекту, грн. 

13.7. 2. Валова продукція 

У загальному випадку валова продукція з меліорованих земель 
включає всю вироблену продукцію рослинництва за розглянутий 
проміжок часу в грошовій формі та визначається за формулою: 

лі 

ВЩ=^Гк-8к-Цк^ і = \,п (13.30) 
к=\ 

або в розрахунку на 1 га 
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т 

і = \,п (13.31) 

к=1 

де 7^ - урожайність к-і культури, ц / г а ; ^ площа, яку займає £-та 

культура, га; ц к - ціна к-і культури, грн/ц. 

13.7. 3. Поточні витрати (собівартість продукції) 

Поточні затрати в загальному вигляді поділяються на 
сільськогосподарські та меліоративні і визначаються за формулою: 

водогосподарсько-меліоративного проекту, грн; С г - річні 

експлуатаційні витрати за і-м варіантом водогосподарсько-
меліоративного проекту, грн. 

Поточні сільськогосподарські витрати безпосередньо пов'язані з 
аграрним виробництвом і в загальному випадку розраховуються на 
основі технологічних карт вирощування сільськогосподарських 
культур з урахуванням рівня їхньої врожайності. 

До складу поточних сільськогосподарських витрат включають: 
1.Виробничі витрати: 
1.1. Витрати виробництва: 
а) матеріальні споживані ресурси (насіння, основні та допоміжні 
виробничі матеріали, добрива, хімікати, паливно-мастильні матеріали 
тощо); 
б) витрати на оплату трудових ресурсів (основна та додаткова 
заробітна плата, відрахування на соціальне забезпечення); 
в) відбракована продукція; 
1.2. Загальні накладні витрати: 

а) ремонт сільськогосподарської техніки; 
б) орендні та лізингові платежі; 
в) витрати на НІОКР; 
г) комунальні послуги. 

1.3. Адміністративні накладні витрати: 

ДЄ С; сг 

Сі=С^г+с;,і=\,п, (13.32) 

річні сільськогосподарські витрати за і-м варіантом 
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а) зарплата управлінському та адміністративному персоналу; 
б) засоби оргтехніки, канцтовари, матеріали; 
в) орендні та лізингові платежі за адміністративні будівлі й 

обладнання; 
г) обслуговування (комунікації, транспорт). 

1.4. Амортизаційні витрати (будівлі, споруди, машини та виробниче 
обладнання, засоби транспорту). 
1.5. Витрати фінансування (рентні платежі, штрафи, відсотки, 
лізингові витрати). 
2. Збутові (маркетингові) витрати: 

2.1. Прямі витрати: 
а) упаковка, зберігання; 
б) витрати на продаж, стимулювання продажу, комісійні, знижки, 

повернена продукція тощо; 
в) витрати на просування товару (реклама, зразки); 
г) витрати збуту (транспорт, проміжне складування, страхування). 

2.2. Непрямі витрати: 
а) накладні витрати відділу маркетингу (персонал, засоби 

комунікації, матеріали та послуги, маркетингові дослідження, 
загальна діяльність по просуванню товару). 

На стадії ТЕО (ТЕР) меліоративних проектів поточні 
сільськогосподарські витрати можуть прийматись за нормативами чи 
офіційними даними по собівартості сільськогосподарської продукції. 

Поточні експлуатаційні (меліоративні) витрати забезпечують 
підтримання меліоративних систем у робочому стані, здатному 
забезпечити відповідні умови для вирощування 
сільськогосподарських культур. 

До складу меліоративних витрат належать: 
1. Витрати на технічну експлуатацію меліоративних систем 

включають: 
- приймання в експлуатацію меліоративних об'єктів; 
- забір води, водопідготовка, водоподача та водорозподіл; 
- регулювання водного режиму грунтів; 
- технічний догляд за меліоративною системою; 
- експлуатація ГТС, водорозподільної та скидної мережі; 
- капітальний та поточний ремонти меліоративних систем; 
- протипаводкові та протипожежні заходи; 
- ведення меліоративного кадастру; 
- облік стану меліоративних систем; 
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контроль за якістю робіт; 
очищення стічних вод, видалення відходів; 
захист навколишнього середовища тощо. 

2. Витрати на заробітну плату працівників служби експлуатації. 
3. Амортизаційні відрахування по основних меліоративних 

фондах. 
4. Витрати на електроенергію та паливно-мастильні матеріали. 
Амортизаційні відрахування по основних меліоративних та 

сільськогосподарських фондах визначаються, виходячи з нормативів 
таких відрахувань. 

Аналогічно до показника поточних сільськогосподарських 
витрат, меліоративні витрати в проектних розрахунках приймаються 
за укрупненими або нормативними значеннями. 

13.7. 4. Склад інвестицій за водогосподарським проектом 

У загальному випадку всі інвестиції поділяються на початкові та 
інвестиції, здійснені у фазі експлуатації. 

Початкові інвестиції визначаються як сума основного капіталу 
{інвестиції в основний капітал плюс передвиробничі витрати) і 
чистого оборотного капіталу. 

Інвестиції в основний капітал включають: 
1. Затрати на передінвестиційні дослідження, проведення 

вишукувальних робіт, на розробку проектних матеріалів, науково-
дослідні, експериментальні, конструкторські та проектні роботи, 
ТЕО, на проектування. 

2. Затрати на купівлю чи оренду земельних ділянок, капітальні 
вкладення в покращання земель. 

3. Технологічні витрати. 
4. Затрати на придбання та монтаж обладнання: 
а) виробниче; 
б) допоміжне; 
в) витрати на технологію для захисту навколишнього 

середовища; 
г) запчастини, швидкозношувальні предмети, інструмент. 
5. Вартість будівництва чи реконструкції: 
а) підготовка та облаштування ділянки; 
б) будівлі; 
в) зовнішні роботи; 
г) витрати на інженерно-конструкторські роботи; 
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е) витрати на транспорт; 
ж) страхування; 
з) податки, збори. 
6. Створення соціальної інфраструктури. 

Передеиробничі витрати включають: 
1. Витрати на створення господарства (випуск цінних паперів, 
юридичні витрати). 
2. Витрати на попередні підготовчі дослідження, що не включаються 
до кошторису об'єкта (передінвестиційні дослідження, плата 
консультантам). 
3. Витрати, пов'язані з діяльністю персоналу в період підготовки 
виробництва, що не включаються до кошторису (набір та навчання 
персоналу, адміністративні та накладні витрати). 
4. Передвиробничі витрати на управління та здійснення проекту, 
влаштування ділянки. 
4. Податок на майно, земельний податок та інші аналогічні платежі 
до початку виробничої діяльності. 
5. Витрати на передвиробничі маркетингові дослідження. 
6. Витрати на страхування в період будівництва об'єкта. 
7. Затрати на випробування, пусконалагоджувальні роботи, освоєння 
проектних потужностей і досягнення проектних ТЕП. 
8. Оплата відсотків по інвестиційному кредиту та інших банківських 
послуг до початку операційної діяльності. 
9. Затрати на купівлю патентів, ліцензій, ноу-хау, технологій та 
інших нематеріальних активів. 
10. Ліквідаційні видатки (видатки на демонтаж, ліквідацію 
остаточних основних фондів, відновлення землі). 
11. Попередження негативних соціальних, екологічних та інших 
наслідків. 

Інвестиції в оборотний капітал. 
1. Товарно-матеріальні запаси, створені впродовж періоду 

будівництва. 
2. Сировина та основні матеріали. 
3. Допоміжні виробничі матеріали. 
4. Запчастини. 
5. Незавершене виробництво. 
6. Готова продукція. 
7. Швидколіквідні цінні папери. 
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8. Сплачена раніше продукція. 
9. Рахунки до отримання. 
10. Касова та банківська готівка. 
Інвестиції у фазі експлуатації включають: 
1. Витрати на купівлю основних засобів з метою розширення 

модернізації, раціоналізації виробництва. 
2. Витрати на купівлю нематеріальних активів. 
3. Витрати на створення об'єктів соціальної інфраструктури. 
4. Вкладення в приріст оборотного капіталу. 
5. Купівля цінних паперів. 

Запитання для самоконтролю 

1. Вкажіть основні види проектного аналізу. 
2. Основні стадії оцінки проектних рішень. 
3. Які види норм дисконту використовують в практичних 

розрахунках при оцінці ефективності водогосподарських 
проектів? 

4. Вкажіть основні складові поточних виробничих 
сільськогосподарських витрат меліоративного водогосподарсько -
меліоративного проекту. 

5. Вкажіть основні складові поточних збутових (маркетингових) 
сільськогосподарських витрат меліоративного водогосподарсько-
меліоративного проекту. 

6. Вкажіть основні складові поточних збутових (маркетингових) 
сільськогосподарських витрат меліоративного водогосподарсько-
меліоративного проекту. 

7. Вкажіть основні складові поточних експлуатаційних 
(меліоративних) витрат меліоративного водогосподарсько-
меліоративного проекту. 
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Контрольні тестові завдання з дисципліни "Управління 
проектами у водному господарстві та природокористуванні" 

1. Який з перерахованих проектів належить до мультипроектів: 
1. Цільова програма розвитку галузі; 
2. Програма розвитку регіонів; 
3. Проект створення автозаправного комплексу; 
4. Проект конверсії великого оборонного підприємства. 

2. В міжнародній практиці до середніх належать проекти вартістю: 
1. 5-10 млн. дол. 
2. 10-15 млн. дол. 
3. 10-50 млн. дол. 
4. 30-100 млн. дол. 

3. Які з проектів не належать до соціальних? 
1. Проекти, спрямовані на реформування освіти; 
2. Проекти, спрямовані на охорону довкілля; 
3. Проекти, спрямовані на реформування системи оподаткування; 
4. Проекти, спрямовані на реформування системи соціального захисту. 

4. Коли «Управління проектами» зародилось як самостійна дисципліна: 
1. В 20-х роках ХХ століття; 
2. В 30-х роках ХХ століття; 
3. В 40-х роках ХХ століття; 
4. В 50-х роках ХХ століття. 

5. Коли і де були вперше розроблені системи сіткового планування: 
1. В СРСР в 40-х роках; 
2. В Німеччині в 50-х роках; 
3. В США в 50-х роках; 
4. В США в 40-х роках. 

6. Життєвий цикл проекту - це: 
1. Сукупність послідовних фаз, які виділяють для покращення 

управління проектом; 
2. Сукупність логічно взаємозв'язаних робіт, після завершення яких 

досягається один з основних результатів проекту; 
3. Сукупність робіт, які виконуються в строгій логічній послідовності; 
4. Сукупність комплексів робіт, для виконання яких необхідно 

створити специфічну організаційну структуру. 
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7. Яка з фаз життєвого циклу проекту потребує найменших затрат фінансових 
ресурсів: 

1. Початкова; 
2. Фаза завершення; 
3. Фаза розробки; 
4. Фаза реалізації. 

8. Яка з перерахованих робіт не виконується впродовж фази розробки 
проекту: 

1. Організація та проведення торгів, підписання контрактів з 
основними учасниками проектних робіт; 

2. Розробка кошторисної документації та уточнення вартості робіт по 
проекту; 

3. Розробка ескізного проекту; 
4. Експертиза проекту. 

9. Яка з перерахованих робіт не належить до передінвестиційної фази 
проекту: 

1. Погодження проектної документації; 
2. Розробка інвестиційного задуму; 
3. Розробка ТЕО; 
4. Проведення маркетингових досліджень. 

10. Субконтрактор - це: 
1. Учасник проекту, який вступає у договірні відносини з замовником; 
2. Учасник проекту, який вступив у договірні відносини з 

контрактором; 
3. Учасник проекту, який вступив в договірні відносини з власником 

земельної ділянки; 
4. Учасник проекту, який вступив в договірні відносини з інвестором. 

11. Фаза проекту - це: 
1. Сукупність послідовних фаз, які виділяють для покращення 

управління проектом; 
2. Сукупність логічно взаємозв'язаних робіт, після завершення яких 

досягається один з основних результатів проекту; 
3. Сукупність робіт, які виконуються в строгій логічній послідовності; 
4. Сукупність комплексів робіт, для виконання яких необхідно 

створити специфічну організаційну структуру. 

12. Інвестиційний задум розробляється для: 
1. Замовника; 
2. Органів місцевого самоврядування; 
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3. Проектної фірми; 
4. Консалтингової фірми. 

13. Заява-клопотання про надання дозволу на збирання матеріалів 
попереднього погодження та додатки до неї розробляються для розгляду: 

1. Замовником; 
2. Інвестором; 
3. Органами місцевого самоврядування; 
4. Генконтрактором. 

14. Аналіз ринку збуту продукції, що буде випускатись в результаті 
завершення проекту, проводиться: 

1. В інвестиційному задумі; 
2. В заяві-клопотанні про надання дозволу на збирання матеріалів 

попереднього погодження; 
3. В архітектурно-планувальному завданні; 
4. В робочій документації. 

15. Визначення основного, найбільш обґрунтованого варіанта проекту, в який 
найкраще вкладати кошти інвестору, проводиться в: 

1. Архітектурно-планувальному завданні на проект; 
2. В інвестиційному задумі; 
3. В заяві-клопотанні про попереднє погодження; 
4. Робочій документації. 

16. Обґрунтування інвестицій та обґрунтування вибору земельної ділянки 
готуються: 

1. Перед розробкою інвестиційного задуму; 
2. Перед розробкою ТЕО; 
3. Перед розробкою заяви-клопотання про попереднє погодження; 
4. Перед підготовкою матеріалів попереднього погодження. 

17. Згоду землекористувача на розташування об'єкта інвестиції замовник 
отримує: 

1. Після надання замовнику органами місцевого самоврядування 
дозволу на збирання матеріалів попереднього погодження; 

2. Після розробки ТЕО; 
3. Після отримання ТУ на підключення об'єкта до інженерних мереж і 

комунікацій; 
4. Після розробки ескізного проекту. 

18. Акт про вибір ділянки під об'єкт інвестицій складає: 
1. Проектувальник; 
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2. Власник або користувач земельної ділянки; 
3. Комісія, що складається з представників органів місцевого 

самоврядування та державних спеціалізованих служб; 
4. Замовник. 

19. Технічні умови на підключення об'єкта до інженерних мереж та 
комунікації повинні бути видані замовнику впродовж: 

1. Не більше 10 днів; 
2. Не більше 15 днів; 
3. Не більше 20 днів; 
4. Не більше 1 місяця. 

20. Тривалість дії ТУ на підключення об'єкта до інженерних мереж та 
комунікацій: 

1. На весь період проектування та будівництва об'єкта, але не менше 
3 років; 

2. На весь період проектування та будівництва об'єкта, але не більше 
3 років; 

3. 5 років; 
4. 3 роки. 

21. Архітектурно-планувальне завдання розробляє: 
1. Замовник; 
2. Проектувальник; 
3. Госпрозрахунковий відділ управління містобудування і архітектури; 
4. Спеціалізовані експлуатаційні служби. 

22. ТУ на підключення об'єкта інвестицій до інженерних мереж розробляє: 
1. Замовник; 
2. Проектувальник; 
3. Спеціалізована експлуатаційна служба; 
4. Госпрозрахунковий відділ управління містобудування і архітектури. 

23. Тривалість дії архітектурно-планувального завдання: 
1. На весь період проектування та будівництва об'єкта, але не більше 

3 років; 
2. 3 роки; 
3. 5 років; 
4. На весь період проектування та будівництва, але не менше 3 років. 

24. Архітектурно-планувальне завдання повинне бути розроблене: 
1. Не більше, ніж за 10 днів; 
2. Не більше, ніж за 1 місяць; 
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3. Не більше, ніж за 15 днів; 
4. Не більше, ніж за 20 днів. 

25. Кому безпосередньо підпорядковані інженерно-технічні працівники при 
розробці проектної документації: 

1. Тільки головному інженеру проекту; 
2. Тільки начальнику відділу, в якому працюють; 
3. І начальнику відділу, в якому працюють, і головному інженеру 

проекту; 
4. Заступнику директора з економічних питань. 

26. Ескізний проект розробляють для: 
1. Об'єктів промислового призначення; 
2. Об'єктів цивільного призначення; 
3. Об'єктів, що споруджуються без залучення державних коштів. 
4. Об'єктів виробничого призначення. 

27. ТЕО інвестицій проходить експертизу: 
1. В органах „Укрінвестекспертизи"; 
2. Не проходить експертизи взагалі; 
3. У спеціалізованих експлуатаційних службах; 
4. У замовника. 

28. ТЕО складається: 
1. Тільки з пояснювальної записки; 
2. З графічної частини та пояснювальної записки; 
3. З графічної частини та економічних розрахунків; 
4. З економічних розрахунків. 

29. В завданні на проектування проекту приводяться вимоги щодо 
майбутнього об'єкта інвестицій переважно зі сторони: 

1. Проектувальника; 
2. Державних спеціалізованих служб; 
3. Замовника; 
4. Органів місцевого самоврядування. 

30. Спеціалізовані служби готують висновки про попереднє погодження 
місця розташування об'єкта інвестицій не більше, ніж за термін: 

1. До 15 днів; 
2. До 1 місяця; 
3. До 10 днів; 
4. До 3 місяців. 
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31. Проектні фірми та інститути, що спеціалізується по технологічному 
(функціональному) принципу виконують переважно такі роботи: 

1. Весь комплекс проектних робіт по певних об'єктах для різних 
галузей народного господарства; 

2. Розробляють окремі частини (розділи) проекту; 
3. Проводять економічні обґрунтування та інші проектні роботи на 

передінвестиційній фазі проекту; 
4. Весь комплекс робіт по проектуванню, комплектації та будівництву 

об'єкта. 

32. До оборотних активів проектних інститутів належать: 
1. Витратні матеріали; 
2. Приміщення; 
3. Меблі; 
4. Комп'ютери. 

33. Які проектні інститути мають право розробляти загальнодержавні 
галузеві норми проектування: 

1. Головні проектні інститути в галузі; 
2. Головні та територіальні проектні організації галузі; 
3. Територіальні проектні організації галузі; 
4. Філіали головних та територіальних проектних організацій в галузі. 

34. Які посадові особи в державних проектних інститутах призначаються 
наказом по Міністерству (державному комітету): 

1. Директор та головний інженер; 
2. Директор та головний бухгалтер; 
3. Директор та всі його заступники; 
4. Директор та заступник з фінансових питань. 

35. Який блок з перелічених входить лише до складу головного проектного 
інституту галузі: 

1. Обслуговуючий блок; 
2. Блок вишукувальних робіт; 
3. Блок науково-дослідних робіт; 
4. Адміністративно-управлінський блок. 

36. Головний інженер проекту підпорядковується в своїй діяльності: 
1. Тільки директору проектного інституту; 
2. Директору, головному інженеру та начальнику відділу інституту, в 

якому він працює; 
3. Директору та головному інженеру інституту; 
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4. Тільки начальнику відділу, в якому він працює. 

37. Проекти об'єктів виробничого призначення розробляються під 
безпосереднім керівництвом: 

1. Головного інженера проекту; 
2. Головного архітектора проекту; 
3. Головного інженера інституту; 
4. Як головного інженера, так і головного архітектора проекту. 

38. Хто має право представляти проектну організацію в установах і 
організаціях з питання розробки та узгодження проекту: 

1. Директор проектного інституту; 
2. І директор, і головний інженер інституту; 
3. Головний інженер проекту; 
4. Головний інженер проектного інституту. 

39. Які з кошторисів прикладаються до договору на розробку проектно -
кошторисної документації між замовниками та проектувальником: 

1. Зведений кошторис на проектно-вишукувальні роботи; 
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості виробництва; 
3. Об'єктний кошторис; 
4. Зведені кошторисні розрахунки вартості розробки проектно-

кошторисної документації та вартості будівництва. 

40. Яка з перерахованих робіт не виконується проектною фірмою впродовж 
передпроектного (підготовчого) етапу розробки проекту: 

1. Складання кошторису на проектно-вишукувальні роботи; 
2. Складання та підписання з замовником договору на розробку 

проектно- кошторисної документації; 
3. Проведення геологічних та інших вишукувань; 
4. Підготовка та затвердження разом із замовником завдання на 

проектування. 

41. Яка з перерахованих робіт не виконується проектною фірмою впродовж 
етапу безпосередньої розробки проекту фази розробки проекту? 

1. Проведення вишукувань; 
2. Розробка кошторисної документації по визначенню вартості 

будівництва; 
3. Погодження проекту; 
4. Експертиза проекту. 

42. Хто складає завдання на проектування об'єкта: 
1. Генпідрядник-будівельник; 
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2. Замовник та генпідрядник-будівельник; 
3. Замовник разом з проектувальником; 
4. Проектувальник. 

43. Які з перерахованих документів не підлягають експертизі: 
1. ТЕО; 
2. Проект; 
3. Робоча документація; 
4. Робочий проект. 

44. Яка служба чи державний орган з перерахованих нижче здійснюють 
експертизу проектів: 

1. Замовник; 
2. Служба „Укрінвестекспертизи"; 
3. Генпідрядник-будівельник; 
4. Інженерно-експлуатаційні служби, що видали ТУ. 

45. З якими з перерахованих служб та організацій погоджується проектна 
документація: 

1. З службою „Укрінвестекспертизи"; 
2. З генпідрядником-будівельником та спеціалізованими інженерно-

експлуатаційними службами, що видали ТУ; 
3. З органами місцевого самоврядування; 
4. З проектувальником-субпідрядником. 

46. Впродовж якого строку з моменту отримання проектно-кошторисної 
документації замовник може вимагати від проектувальника провести доробку 
та виправлення цієї документації: 

1. Впродовж 20 днів; 
2. Впродовж 45 днів; 
3. Впродовж 60 днів; 
4. Впродовж 3 місяців. 

47. З якого моменту проектна документація набуває чинності: 
1. Після проведення експертизи; 
2. Після прийняття цієї документації замовником по накладній.; 
3. Після затвердження цієї документації в офіційному документі 

(наказі, розпорядженні по фірмі замовнику); 
4. Після погодження . 

48. Які з перерахованих проектних документів нгалежать до передпроектних? 
1. Ескізний проект; 
2. Проект; 
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3. Робоча документація; 
4. Робочий проект. 

49. Для об'єктів ІІІ категорії складності робоча документація розробляється 
на основі такого проектного документа: 

1. Проекту; 
2. Ескізного проекту; 
3. Завдання на проектування; 
4. Зведеного кошторисного розрахунку. 

50. Для цивільних об'єктів ІІІ категорії складності проектна документація 
розробляється: 

1. В 1 стадію; 
2. В 2 стадії; 
3. В 3 стадії; 
4. В 4 стадії. 

51. Для цивільних об'єктів ІУ категорії складності проектна документація 
розробляється: 

1. В 1 стадію; 
2. В 2 стадії; 
3. В 3 стадії; 
4. В 4 стадії. 

52. При розробці проектів ІУ категорії складності найвища вартість: 
1. Розробки ТЕО; 
2. Розробки ЕП; 
3. Розробки проекту; 
4. Розробки робочої документації. 

53. При розробці проектів ІІІ категорії складності найвища вартість: 
1. Розробки ТЕО; 
2. Розробки ЕП; 
3. Розробки проекту; 
4. Розробки робочої документації. 

54. Проектні фірми та інститути, що спеціалізуються по галузевому 
принципу, виконують переважно такі роботи: 

1. Весь комплекс проектних робіт по певних об'єктах для різних 
галузей народного господарства; 

2. Розробляють окремі частини (розділи) проекту; 
3. Проводять економічні обґрунтування та інші проектні роботи на 

передінвестиційній фазі проекту; 
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4. Весь комплекс робіт по проектуванню, комплектації та будівництву. 

55. Заява-клопотання про надання дозволу на збирання матеріалів 
попереднього погодження обґрунтовує доцільність реалізації даного проекту 
для: 

1. Певної територіальної громади; 
2. Інвестора; 
3. Замовника; 
4. Субконтрактора. 

56. У випадку незгоди з виданими технічними умовами на підключення 
об'єкта до інженерних мереж замовник звертається: 

1. До органів місцевого самоврядування; 
2. Повторно до спеціалізованої експлуатаційної служби; 
3. До постійно діючої комісії при органі місцевого самоврядування; 
4. До проектувальника. 

57. Яка послідовність розробки проектної документації при трьохстадійному 
проектуванні? 

1. Проект — РД—ЕП; 
2. УП — РД— Проект; 
3. ТЕО— проект — робоча документація; 
4. ТЕО — ЕП — Проект. 

58. Яка послідовність розробки проектної документації при двохстадійному 
проектуванні об'єктів ІІ категорії складності? 

1. ЕП — Проект; 
2. Проект — РД; 
3. ТЕО— робоча документація; 
4. Техніко-економічний розрахунок — робоча документація. 

59. Яка послідовність розробки проектної документації для об'єктів 
ІІІ категорії складності? 

1. ЕП— Проект; 
2. Проект — робоча документація; 
3. ТЕО— робоча документація; 
4. ТЕО — Проект. 

60. Яка з фаз життєвого циклу проекту потребує найбільших затрат? 
1. Початкова; 
2. Розробки проекту; 
3. Реалізації проекту; 
4. Завершення. 
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61. Для отримання ТУ на підключення об'єкта до інженерних мереж і 
комунікацій необхідно подати до відповідної експлуатаційної служби: 

1. Архітектурно-планувальне завдання; 
2. Опитувальний лист; 
3. Завдання на проектування; 
4. Ескізний проект. 

62. На яку з перерахованих нижче посадових осіб покладається функція 
авторського нагляду за будівництвом водогосподарських об'єктів: 

1. На головного інженера проектного інституту; 
2. На головного інженера проекту; 
3. На представника держахбудконтролю; 
4. На представника держнагляду з охорони праці. 

63. Проекти об'єктів цивільного призначення розробляються під 
безпосереднім керівництвом: 

1. Головного інженера проекту; 
2. Головного архітектора проекту; 
3. Головного інженера інституту; 
4. Як головного інженера, так і головного інженера проекту. 

64. Робочий проект призначений: 
1. Тільки для замовника; 
2. Для проектувальника; 
3. Тільки для підрядника-будівельника; 
4. Як для замовника, так і для підрядника-будівельника. 

65. Робочий проект проходить: 
1. Тільки експертизу; 
2. Погодження, експертизу та затвердження замовником; 
3. Погодження та затвердження замовником; 
4. Експертизу та затвердження замовником. 

66. Тривалість погодження проектної документації управлінням 
містобудування і архітектури: 

1. До 10 днів; 
2. До 20 днів; 
3. До 15 днів; 
4. До 1 місяця. 

67. Мегапроект - це: 
1. Окремий проект різного типу виду, масштабу; 
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2. Комплексний проект або програма, що складається з ряду моно 
проектів і потребує застосування методів мультипроектного 
управління; 

3. Цільова програма розвитку регіону або галузі, що складається з 
багатьох моно- та мультипроектів; 

4. Проект конверсії підприємства. 

68. Ознака „неповторність" характеризує: 
1. Неповторність окремих елементів проекту; 
2. Неповторність окремих процесів проекту; 
3. Неповторність проекту в цілому; 
4. Неповторність окремих модулів проекту. 

69. Який термін дії ліцензії, яку отримала проектна фірма: 
1. 1 рік; 
2. 2 роки; 
3. 3 роки; 
4. 5 років. 

70. Які проектні інститути мають право розглядати в порядку експертизи 
проекти, виконані іншими організаціями? 

1. Тільки головні проектні інститути в галузі; 
2. Тільки територіальні проектні організації; 
3. Головні та територіальні проектні організації галузі; 
4. Головні та територіальні проектні організації галузі, а також філіали 

головних та територіальних проектних організацій. 

71. Попередня кваліфікація учасників - це: 
1. Торги, на першому етапі яких проводиться попередня кваліфікація 

виконавців; 
2. Торги з участю в якості оферентів тільки тих юридичних осіб, яких 

запросить організатор торгів; 
3. Це процедура, що застосовується при необхідності попереднього 

визначення кваліфікаційної відповідності, фінансово-економічного 
стану та інших можливостей учасника; 

4. Це процедура, що застосовується для закупівлі вже готових товарів 
та послуг, за умови, що вартість закупівель не перевищує 100 тис. 
гривень. 

72. Двоступеневі торги - це: 
1. Торги, на першому етапі яких проводиться попередня кваліфікація 

виконавців; 
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2. Торги з участю в якості оферентів тільки тих юридичних осіб, яких 
запросить організатор торгів; 

3. Торги, які проводять у випадку, коли замовник не може визначити 
необхідні технічні, якісні характеристики товарів, або для 
прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно 
провести попередні переговори з учасниками; 

4. Це процедура, що застосовується для закупівлі вже готових товарів 
та послуг, за умови, що вартість закупівель не перевищує 200 тис. 
гривень. 

73. Закупівля в одного постачальника (виконавця) - це: 
1. Торги, що складаються з двох етапів; 
2. Торги з участю в якості оферентів тільки тих юридичних осіб, яких 

запросить організатор торгів; 
3. Процедура, коли замовник укладає договір про закупівлю з певним 

виконавцем на безальтернативній основі після проведення з ним 
переговорів. 

4. Торги, на першому етапі яких проводиться попередня кваліфікація 
виконавців; 

74. Робоча документація розробляється в основному для: 
1. Замовника; 
2. Генпідрядника-будівельника; 
3. Субпідрядника-проектувальника; 
4. Інвестора. 

75. Протягом якого терміну приймається рішення про видачу ліцензії 
учасникам інвестиційного процесу: 

1. Протягом 20 робочих днів; 
2. Протягом 10 робочих днів; 
3. Протягом 45 робочих днів; 
4. Протягом 50 робочих днів. 

76. Скільки учасників має бути при проведенні процедури попередньої 
кваліфікації на першому етапі: 

1. Не менше 5; 
2. Не менше 3; 
3. Не менше 2; 
4. Не менше 4; 

77. Скільки учасників повинно бути при проведенні процедури попередньої 
кваліфікації на другому етапі: 

1. Не менше 5; 
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2. Не менше 3; 
3. Не менше 2; 
4. Не менше 4. 

78. Строк для подання конкурсних пропозицій на першому етапі при 
проведенні процедури попередньої кваліфікації повинен складати: 

1. Не менше 25 днів; 
2. Не менше 30 днів; 
3. Не менше 20 днів; 
4. Не менше 15 днів. 

79. Строк для подання конкурсних пропозицій на другому етапі при 
проведенні процедури попередньої кваліфікації повинен складати: 

1. Не менше 25 днів; 
2. Не менше 30 днів; 
3. Не менше 20 днів; 
4. Не менше 15 днів. 

80. Яка мінімальна вартість предмета закупівлі за державні кошти, 
починаючи з якої необхідно проводити процедуру конкурсних торгів 
(тендер): 

1. Рівна або перевищує 100 тисяч гривень для товарів (послуг), а робіт 
- 500 тисяч гривень; 

2. Рівна або перевищує 200 тисяч гривень для товарів (послуг), а робіт 
- 300 тисяч гривень; 

3. Рівна або перевищує 100 тисяч гривень для товарів (послуг), а робіт 
- 300 тисяч гривень; 

4. Рівна або перевищує 100 тисяч гривень для товарів (послуг), а робіт 
- 200 тисяч гривень. 

8 1 . При визначенні переможця процедури відкритих торгів у разі закупівлі 
товарів, робіт і послуг, для яких існує постійно діючий ринок, які 
виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленими 
специфікаціями або технічними проектами питома вага цінового критерію 
не може бути нижчою за: 

1. 40 відсотків; 
2. 60 відсотків; 
3. 50 відсотків; 
4. 55 відсотків. 

82. При визначенні переможця процедури відкритих торгів у разі закупівлі 
яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі 
консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, 
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дослідно-конструкторських робіт) питома вага цінового критерію не може 
бути нижчою за: 

1. 40 відсотків; 
2. 60 відсотків; 
3. 50 відсотків; 
4. 55 відсотків. 

83. Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури 
відкритих торгів днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів не 
повинен перевищувати: 

1. 5 робочих днів; 
2. 20 робочих днів; 
3. 10 робочих днів; 
4. 3 робочих дні. 

84. Повідомлення про акцепт після затвердження рішення про результати 
торгів має бути надіслане переможцю протягом: 

1. 5 робочих днів; 
2. 3 робочих дні; 
3. 1 робочого дня; 
4. 7 робочих днів. 

85. Повідомлення про акцепт (прийняття тендерної пропозиції переможця 
торгів) після затвердження рішення про результати торгів повинно бути 
оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу не пізніше, ніж через: 

1. 5 робочих днів; 
2. 3 робочих днів; 
3. 1 робочого дня; 
4. 7 робочих днів. 

86. Претендентам, що не стали переможцями, надсилають копію рішення 
про результати торгів після затвердження рішення про результати торгів 
протягом: 

1. 5 робочих днів; 
2. 3 робочих днів; 
3. 1 робочого дня; 
4. 7 робочих днів. 

87. Претендентам, що не стали переможцями, після укладання договору з 
переможцем торгів повертається перший гарантійний задаток протягом: 

1. 5 календарних днів; 
2. 3 календарних днів; 
3. 1 робочого дня; 
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4. 10 робочих днів. 

88. Договір про закупівлю між замовником та переможцем торгів не може 
бути укладеним після дати публікації у державному офіційному 
друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про 
акцепт раніше, ніж: 

1. Через 10 днів; 
2. Через 14 днів; 
3. Через 15 днів; 
4. Через 5 днів. 

89. Хто несе встановлену законом відповідальність за якість та своєчасність 
розробки проектно-кошторисної документації: 

1. Директор проектного інституту; 
2. Головний інженер проекту; 
3. Головний інженер проектного інституту; 
4. Начальник технічного відділу проектного інституту. 

90. Об'єкти державної власності приймаються в експлуатацію: 
1. В 1 етап; 
2. В 2 етапи; 
3. В 3 етапи; 
4. В 4 етапи. 

91. Об'єкти, що не відносять до державної власності, приймаються в 
експлуатацію: 

1. В 1 етап; 
2. В 2 етапи; 
3. В 3 етапи; 
4. В 4 етапи. 

92. Робочі комісії для прийняття об'єкта в експлуатацію створюються: 
1. Органом держархбудконтролю; 
2. Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації; 
3. Радою відповідного рівня; 
4. Замовником. 

93. Головою робочої комісії призначається: 
1. Представник держархбудконтролю; 
2. Представник управлінням капітального будівництва 

облдержадміністрації; 
3. Представник виконкому Ради відповідного рівня. 
4. Представник замовника. 
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94. Державні приймальні комісії, що приймають в експлуатацію об'єкти 
житлово-цивільного призначення, призначаються: 

1. Органом держархбудконтролю; 
2. Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації; 
3. Радою відповідного рівня; 
4. Замовником. 

95. Головою державної приймальної комісії при прийнятті об'єктів 
виробничого призначення призначається: 

1. Представник держарбудконтролю; 
2. Представник замовника; 
3. Представник експлуатаційної організації; 
4. Представниак управління капітального будівництва 

міськвиконкому. 

96. Головою державної приймальної комісії при прийнятті об'єктів житлово-
цивільного призначення призначається: 

1. Представник держархбудконтролю; 
2. Представник замовника; 
3. Представник експлуатаційної організації; 
4. Представник управління капітального будівництва 

міськвиконкому. 

97. Датою введення об'єкта в експлуатацію вважається: 
1. Дата підписання акту про прийняття об'єкта державною 

приймальною комісією; 
2. Дата затвердження акту про прийняття об'єкта органом, що 

призначив комісію; 
3. Дата закінчення виправлення виявлених комісією недоробок; 
4. Дата підписання акту членами робочої комісії. 

98 . Датою прийняття об'єкта на баланс замовника вважається: 
1. Дата підписання акту про прийняття об'єкта державною 

приймальною комісією; 
2. Дата затвердження акту про прийняття об'єкта органом, що 

призначив комісію; 
3. Дата закінчення виправлення виявлених комісією недоробок; 
4. Дата підписання акту членами робочої комісії. 

99. Об'єкти недержавної власності приймаються в експлуатацію: 
1. Державною приймальною комісією; 
2. Робочою комісією; 
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3. Замовником (інвестором); 
4. Державною технічною комісією. 

100. Комісії, що приймають в експлуатацію об'єкти з кількістю працюючих в 
одну зміну менше 5 чоловік, або цехів площею менше 500м 2 , призначаються: 

1. Органом держархбудконтролю; 
2. Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації; 
3. Виконкомом ради відповідного рівня; 
4. Замовником. 

101. Комісії, що приймають в експлуатацію об'єкти з кількістю працюючих в 
одну зміну більше 5 чоловік, або цехів площею більше 500м 2 , призначаються: 

1. Органом держархбудконтролю; 
2. Управлінням капітального будівництва облдержадміністрації; 
3. Виконкомом ради відповідного рівня; 
4. Замовником. 

102. Оформлення права власності на збудований об'єкт можна здійснювати: 
1. Після підписання акту про прийняття об'єкта членами державної 

технічної комісії; 
2. Після затвердження акту про прийняття об'єкту органом, що 

призначив комісію; 
3. Після подачі замовником заяви про готовність об'єкта до органів 

самоврядування. 
4. Після затвердження акту про прийняття замовником. 

103. Недоліки, які будуть виявлені під час експлуатації об'єкта, повинні бути 
усунуті підрядником за власні кошти впродовж такого гарантійного строку 
(для змонтованого обладнання): 

1. Впродовж 2років; 
2. Впродовж 1 року; 
3. Впродовж 6 місяців; 
4. Впродовж 9 місяців. 

104. Недоліки, які будуть виявлені під час експлуатації об'єкта, повинні бути 
усунуті підрядником за власні кошти впродовж такого гарантійного строку 
(для загально-будівельних робіт): 

1. Впродовж 2 років; 
2. Впродовж 1 року; 
3. Впродовж 6 місяців; 
4. Впродовж 9 місяців. 
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105 . Недоліки, які будуть виявлені під час експлуатації об'єкта, повинні бути 
усунуті підрядником за власні кошти впродовж такого гарантійного строку 
(для житлових будинків): 

1. Впродовж 2років; 
2. Впродовж 1 року; 
3. Впродовж 6 місяців; 
4. Впродовж 9 місяців. 

106. Проекти будівництва, що фінансуються повністю або частково з 
державного або місцевих бюджетів для об'єктів вартістю більше 30 млн. 
грн. затверджуються: 

1. Центральними органами виконавчої влади, 
облдержадміністраціями; 

2. Кабінетом Міністрів України; 
3. Підприємствами, установами та організаціями державної форми 

власності; 
4. Органами держархбудконтролю. 

107. Проекти будівництва, що фінансуються повністю або частково з 
державного або місцевих бюджетів для об'єктів вартістю від 10 до 30 млн. 
грн., затверджуються: 

1. Центральними органами виконавчої влади, 
облдержадміністраціями; 

2. Кабінетом Міністрів України; 
3. Підприємствами, установами та організаціями державної форми 

власності; 
4. Органами держархбудконтролю. 

108. Проекти будівництва, що фінансуються повністю або частково з 
державного або місцевих бюджетів для об'єктів вартістю до10 млн. грн. 
затверджуються: 

1. Центральними органами виконавчої влади, 
облдержадміністраціями; 

2. Кабінетом Міністрів України; 
3. Підприємствами, установами та організаціями державної форми 

власності; 
4. Органами держархбудконтролю. 

109. Предмет торгів - це: 
1. Виробничий або невиробничий об'єкт, по якому проводяться торги. 
2. Конкретні види товарів, робіт або послуг, з яких проводяться торги. 
3. Комплект документів, що містить інформацію про основні 

характеристики об'єкта та умови проведення торгів; 
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4. Договір, по якому виконавець зобов'язується здійснити поставки 
певних товарів замовнику. 

110. О ф е р т а - ц е : 
1. Письмова пропозиція претендента по предмету торгів; 
2. Письмове повідомлення замовником переможця торгів, що 

підтверджує його перемогу в торгах; 
3. Комплект документів, що містить інформацію про основні 

характеристики об'єкта та умови проведення торгів; 
4. Юридичний документ, угода між двома і більше сторонами в 

відповідності до якого одна сторона, або кілька сторін отримують 
право на виконання певних дій. 

111. Акцепт - це: 
1. Письмова пропозиція оферента по предмету торгів; 
2. Письмове повідомлення замовником переможця торгів, що 

підтверджує його перемогу в торгах і згоду про оплату; 
3. Комплект документів, що містить інформацію про основні 

характеристики об'єкта та умови проведення торгів; 
4. Юридичний документ, угода між двома і більше сторонами, 

відповідно до якого одна сторона, або кілька сторін отримують 
право на виконання певних дій. 

112. Контракт на підряд - це: 
1. Договір, по якому виконавець зобов'язується виконати для 

замовника за плату певні роботи; 
2. Договір, по якому виконавець зобов'язується передати у власність 

замовнику товар, а замовник зобов'язаний заплатити за цей товар; 
3. Договір, по якому виконавець зобов'язується виконати для 

замовника певні роботи, а також здійснити поставки певних 
товарів; 

4. Договір, по якому виконавець зобов'язується здійснити поставки 
певних товарів замовнику. 

113. Який з перерахованих нижче видів контрактів не належить до типу 
контракту з відшкодуванням затрат: 

1. Контракт з твердою ціною; 
2. Контракт з фіксованою ціною одиниці продукції; 
3. Контракт з ціною, рівною фактичним затратам плюс фіксований 

процент; 
4. Контракт з ціною, рівною фактичним затратам плюс фіксована 

доплата. 
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114. При якому з перерахованих видів контрактів виконання робіт можна 
починати до того, як буде розроблена проектно-кошторисна документація? 

1. При традиційному типі контрактів; 
2. При контрактах з відшкодуванням витрат; 
3. При контракті з твердою ціною; 
4. При контрактах на професійне управління проектом. 

115. Контракти з ціною "витрати плюс" відносяться до: 
1. Контрактів з твердою ціною; 
2. Контрактів з відшкодуванням затрат; 
3. Традиційного типу контрактів; 
4. Контрактів з фіксованою ціною одиниці продукції. 

116. Контракти про виконання робіт „під ключ" належать до: 
1. Традиційного типу контрактів; 
2. До проектно-будівельного типу контрактів; 
3. До контрактів з твердою ціною. 
4. До контрактів на поставку. 

117. Контракт з фіксованою ціною одиниці продукції передбачає: 
1. Виплату замовником підряднику раніше обумовленої твердої суми 

після поставки матеріалів, виконання робіт чи здійснення послуг; 
2. Виплату замовником підряднику певної суми після виконання 

робіт чи здійснення послуг, залежно від об'єму виконаних робіт, 
після завершення робіт, коли стане відомий виконаний об'єм робіт; 

3. Виплату замовником підряднику певної суми після виконання 
робіт чи здійснення послуг, залежно від об'єму виконаних робіт, 
плюс фіксований процент від затрат; 

4. Виплату замовником підряднику певної суми після виконання 
робіт чи здійснення послуг та фіксованої доплати за кожну 
одиницю виконаного об'єму робіт. 

118. Які з перерахованих нижче функцій не належать до функцій замовника 
при проведенні торгів? 

1. Прийняття рішення про створення тендерного комітету; 
2. Прийняття рішення про проведення торгів; 
3. Встановлення остаточних умов договору та підписання його з 

переможцем торгів. 
4. Підготовка оголошення про проведення торгів. 

119. Які з перерахованих нижче функцій не належать до функцій тендерного 
комітету? 

1. Збирання заявок на участь у торгах або у попередній кваліфікації; 
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2. Забезпечення збору, збереження та оцінки наданих оферт; 
3. Встановлення остаточних умов договору та підписання його з 

переможцем торгів; 
4. Публікація в засобах масової інформації оголошення про торги. 

120. Оголошення про проведення торгів підлягають обов'язковій публікації в 
офіційних міжнародних виданнях, якщо вартість замовлення перевищує: 

1. Для робіт 500 тис. євро, для товарів 200 тис євро, послуг -
300 тис. євро; 

2. Для робіт 5 млн. євро, для товарів 500 тис євро, послуг -
300 тис. євро; 

3. Для робіт 4 млн. євро, для товарів та послуг 200 тис євро; 
4. Для робіт 4 млн. євро, для товарів 400 тис євро. 

121. Яке призначення тендерної документації? 
1. Ознайомити претендента тільки з інформацією про строки 

проведення торгів та спосіб проведення торгів. 
2. Ознайомити претендента з цілим комплексом питань, що пов'язані 

з організацією торгів; основними характеристиками об'єкта та 
предмету торгів; змістом та порядком складання оферти; 

3. Ознайомити претендентів тільки з інформацією про зміст та 
порядок складання оферти; 

4. Ознайомити претендентів з кваліфікаційними вимогами до кожного 
з майбутніх оферентів. 

122. Оферта містить таку інформацію 
1. Тільки загальні відомості про претендента; 
2. Тільки загальні відомості про претендента та загальну частину; 
3. Загальні відомості про претендента, технічну частину та 

комерційну частину, де наводиться ціна товару (полуги); 
4. Інформацію про величину першого гарантійного задатку та 

документ, що підтверджує внесення першого гарантійного задатку. 

123 . При розкритті оферт присутні: 
1. Тільки члени тендерного комітету; 
2. Члени тендерного комітету та претенденти; 
3. Члени тендерного комітету та консультанти; 
4. Члени тендерного комітету та замовник. 

124. При визначенні переможця торгів тендерним комітетом присутні: 
1. Тільки члени тендерного комітету; 
2. Члени тендерного комітету та претенденти; 
3. Члени тендерного комітету та консультанти; 
4. Члени тендерного комітету та замовник. 
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125. Хто і на чий рахунок перераховує переший гарантійний задаток в 
процесі проведення тендера? 

1. Замовник на рахунок претендента; 
2. Претендент на рахунок замовника; 
3. Тендерний комітет на рахунок претендента. 
4. Претендент на рахунок тендерного комітету. 

126. Після укладення договору про закупівлю оприлюднення оголошення 
про результати проведення процедури відкритих торгів здійснюється 
протягом: 

1. 10 робочих днів; 
2. 7 календарних днів; 
3. 15 днів; 
4. 30 робочих днів. 

127. Впродовж якого терміну переможець торгів повинен підписати контракт 
із замовником? 

1. Не пізніше, як через 20 днів з дня акцепту; 
2. Не пізніше, як через 21 день з дня акцепту; 
3. Не пізніше, як через 14 днів з дня акцепту; 
4. Не пізніше, як через 30 днів з дня акцепту. 

128. Хто і на чий рахунок перераховує другий гарантійний задаток в процесі 
проведення тендера? 

1. Замовник на рахунок переможця торгів; 
2. Переможець торгів на рахунок замовника; 
3. Тендерний комітет на рахунок переможця торгів; 
4. Переможець на рахунок тендерного комітету. 

129. Проектно-будівельний тип контрактів можна віднести переважно до: 
1. Традиційного типу контрактів; 
2. Контрактів з твердою ціною; 
3. Контрактів з відшкодуванням затрат; 
4. Контрактів на професійне управління проектом. 

130. При якому типу контрактів замовник ще до проведення торгів повинен 
знати вартість виконання робіт по проектуванню та будівництву об'єкта: 

1. При контрактах по професійному управлінню проектами; 
2. При традиційному типу контракту; 
3. При контрактах з ціною " витрати плюс"; 
4. При контрактах з твердою ціною одиниці продукції. 
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131. Субконракт на підряд укладається між: 
1. Між замовником та виконавцем робіт; 
2. Між замовником та постачальником; 
3. Між генпідрядником та виконавцем робіт; 
4. Між генпідрядником та постачальником. 

132. При проведенні процедури попередньої кваліфікації учасників 
оголошення про попередню кваліфікацію повинно бути опубліковано по 
відношенню до процедури попередньої кваліфікації за: 

1. Більше, ніж 45 днів; 
2. Більше, ніж 30 днів; 
3. Більше, ніж 14 днів; 
4. Більше, ніж 10 днів. 

133 . При якій вартості контракту замовник може проводити процедуру 
запиту цінових пропозицій: 

1. Не більше 150 тис грн. для товарів робіт та послуг; 
2. Не більше 200 тис грн. для товарів робіт та послуг; 
3. Не більше 400 тис. грн. для товарів робіт та послуг; 
4. Більше 500 тис. грн. для товарів робіт та послуг. 

134. За скільки днів до проведення процедури відкритих торгів публікується 
оголошення, про їх проведення в засобах масової інформації: 

1. Не менше, ніж 7 днів; 
2. Не менше, ніж за 10 днів; 
3. Не менше, ніж за 45 днів; 
4. Не менше, ніж за 30 днів. 

135. Процедура двоступеневих торгів може застосовуватися в таких 
випадках: 

1. Якщо замовник не може скласти конкретний перелік товарів (робіт) 
або визначити вид послуг, а також якщо для прийняття 
оптимального рішення про закупівлю необхідно провести 
попередні переговори з виконавцями, наприклад, щодо технічних 
рішень; 

2. Закупівля товарів, робіт або послуг у зв'язку з їх спеціальним 
призначенням становить державну таємницю; 

3. Відсутності конкуренції (з технічних причин) на товари, роботи або 
послуги, які можуть бути поставлені (виконані) тільки певним 
виконавцем, і при цьому немає альтернативи; 

4. Потреби у здійсненні додаткових поставок первинним виконавцем, 
призначених для часткової зміни або розширення поставок, коли 
зміна виконавця може призвести до закупівлі обладнання або 
послуг, які не відповідають вимогам взаємозаміни з наявним 
обладнанням або послугами. 
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136. Величина першого гарантійного задатку може складати: 
1. При закупівлі товарів та послуг -до 5% від вартості контракту, а 

при закупівлі робіт - д о 1 % ; 
2. При закупівлі товарів та послуг -до 5% від вартості контракту, а 

при закупівлі робіт -до5%; 
3. При закупівлі товарів та послуг -до 1% від вартості контракту, а 

при закупівлі робіт -доЗ%; 
4. При закупівлі товарів та послуг -до 5% від вартості контракту, а 

при закупівлі робіт -до 3%. 

137. В якості уповноваженого органу, що надає погодження на проведення 
закупівлі в одного виконавця, виступає: 

1. Антимонопольний комітет; 
2. Міністерство, якому підпорядкований замовник; 
3. Міністерство економіки України; 
4. Кабінет міністрів України. 
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