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1. Зміст навчальної дисципліни, теми практичних занять 

У країнах з ринковою економікою методологія управління 

проектами набула  широкого розповсюдження як еталонна у 

здійсненні найрізноманітніших проектів в різних галузях економіки. 

Так як в галузі водного господарства та гідромеліорацій реалізуються 

досить масштабні інвестиційні проекти, які мають цілу низку 

особливостей, актуальним є запровадження курсу «Управління 

проектами у водному господарстві та природокористуванні» при 

підготовці майбутніх фахівців для цієї галузі 

Основною метою вивчення дисципліни «Управління проектами у 

водному господарстві та природокористуванні» є оволодіння 

сучасними теоретичними основами і практичними навичками 

управління водогосподарськими та природоохоронними проектами 

протягом життєвого циклу проекту чи програми. 

Таблиця 1.1. 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Теми практичних занять 

К-сть годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 2 3 4 

1 

Тема 1. Основні документи, що 

розробляються  протягом початкової фази 

інвестиційного проекту, їх зміст, порядок 

розробки та затвердження. 

2 2 

2 

Тема 2. Формування системи взаємовідносин 

між замовником та  проектним інститутом, 

визначення вартості проектних робіт. 

3 3 

3 

Тема 3. Стадійність проектування. Зміст та 

порядок розробки основних проектних 

документів в проектних  інститутах 

водогосподарського профілю. 

3 3 

4 
Тема 4. Сутність, зміст і значення 

структуризації проекту. 
2 2 

5 

Тема 5. Розрахунок основних параметрів 

сіткового графіка проекту графоаналітичним 

методом. 

2 2 

6 
Тема 6. Побудова сіткового графіка проекту 

в масштабі часу. 
2  
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7 

Тема 7. Ресурсне планування в проекті, 

побудова та оптимізація гістограми розподілу 

фінансових ресурсів проекту. 

2 - 

8 
Тема 8. Побудова сіткових графіків методом 

діаграм передування 
2 2 

9 
Тема 9. Обґрунтування інвестицій в 

водогосподарські проекти 
2 2 

10 

Тема 10. Організація та проведення 

державних закупівель при здійсненні 

інвестиційних проектів у водному 

господарстві та природокористуванні 

2 2 

11 
Тема 11Аналіз та прогнозування проектних 

ризиків 
2  

12 

Тема 12. Загальна характе- ристика 

автоматизованої системи  Microsoft Project. 

Структуризація проекту та введення даних 

про задачі в Microsoft Project - 

2 - 

13 
Тема 13. Планування ресурсів проекту  в 

Microsoft Project 
2 - 

14 
Тема 14. Представлення звітності про проект 

в Microsoft Project 
2 - 

Всього 30 18 
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2.Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 

роботи з навчальної дисципліни“ Управління проектами у 

водному господарстві та природокористуванні ” 

 

Тема 1. Основні документи, що розробляються  протягом 

початкової фази інвестиційного проекту, їх зміст, порядок 

розробки та затвердження 

Послідовність оформлення  основних документів, що 

розробляються  протягом початкової фази інвестиційного проекту 

наступна : 

1. Спочатку формується певна кількість альтернативних ідей. Після 

попередньої експертизи, яку може здійснити експерт-аналітик,  з 

подальшого розгляду виключаються однозначно неприйнятні проекти. 

2. Формується 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; 

 строк окупності; 

 доходність проекту; 

 основні характеристики об'єкта інвестування; 

 орієнтовні джерела та схема фінансування. 

Інвестиційний задум розробляється, як правило, замовником із 

залученням, при необхідності,  на договірній основі проектних, 

проектно-будiвельних, консалтингових організацій та інших 

юридичних або фізичних осіб, що отримали у встановленому порядку 

право на відповідний вид діяльності. 

Для простих об’єктів  інвестиційний задум може не 

розроблятись, або його може виконувати замовник в спрощеному 

вигляді 
3. Після вибору основного варіанта інвестор (замовник) на основі 

детального аналізу цілей та завдань проекту готує заяву-клопотання 

про вибір місця розташування земельної ділянки під майбутній об’єкт  

Цей документ може готуватися крім замовника (інвестора) 

консультантами в області управління проектами, а також експертами зі 

спеціальних питань, або проектним інститутом . 

Орієнтовний зміст заяви-клопотання про вибір місця 

розташування земельної ділянки під об’єкт інвестицій та додатків 

до неї:  
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1. Інвестор (замовник) – основні реквізити. 

2. Місце розміщення (район, населений пункт) земельної ділянки. 

3. Розмір земельної ділянки 

4. Обґрунтування необхідності вилучення (викупу) ділянки. 

5. Копії установчих документів для юридичних осіб, а для громадян 

- копія документу що посвідчує особу. 

Заява-клопотання направляється до органів місцевого 

самоврядування, які приймають рішення про погодження місця 

розташування об’єкту, або про відмову.  

В випадку позитивного рішення органу місцевого самоврядування, 

замовник разом з проектувальником  для великих об'єктів готують такі 

групи документів: 

а) заяву про наміри; 

б) обґрунтування вибору земельної ділянки; 

в) матеріали погодження місця розташування об’єкту. 

4. Оприлюднення замовником Заяви про наміри в засобах масової 

інформації. 

Призначення заяви про наміри – ознайомлення громадськості з 

інформацією про майбутній об’єкт , щоб територіальна громада могла 

висловити свої зауваження щодо зменшення або недопущення 

негативного впливу даного об’єкту на навколишнє середовище. 

5. Здійснення замовником обґрунтування вибору земельної 
ділянки, яке  містить таку інформацію: 

 попередні умови можливого надання земельної ділянки; 

 місце і розміри ділянки; 

 картографічні матеріали; 

 матеріали по економічному обґрунтуванню. 

Обґрунтування виконується проектною або консалтинговою 

фірмою для замовника на основі договору. 

Обґрунтування використовуються замовником для: 

 переговорів з потенційним інвесторами (кредиторами); 

 переговорів з органами державної влади та власником 

земельної ділянки. 

6. Оформлення  замовником разом з проектувальником таких 

матеріалів: 

а) акт  про вибір та обстеження земельної ділянки під об'єкт  

інвестицій (наприклад під будівництво), форма якого приведена в 

додатку 3 ; 

б) висновок про згоду власника (користувача) земельної ділянки  
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в) висновки державних служб про погодження місця 

розташування об'єкту . 

7. Підготовлені  матеріали погодження подаються на розгляд  сесії 

відповідної ради народних депутатів. 

На основі наданих матеріалів сесія приймає рішення про  

погодження місця розташування об'єкту та надання дозволу на 

складання проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки.   

8. Після отримання такого рішення замовник  замовляє проект 

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки в проектних 

організаціях, які мають ліцензію на виконання такого виду проектних 

робіт. Після розробки проекту землеустрою позитивного  висновку 

державної землевпорядної експертизи управління земельних відносин 

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 акта  або договору оренди з 

державною реєстрацією. 

9. Отримання замовником  технічних умов (ТУ) на підключення 

об'єкта до інженерних мереж і комунікацій. 

Технічні умови ( ТУ) на підключення об'єкта це комплекс умов та 

вимог щодо підключення об'єкту проектування до інженерних мереж , 

комунікацій і споруд, який відображає завдання щодо його водо-, 

тепло, енергопостачання, каналізації, тощо. Форма технічних умов на 

підключення об’єкта до систем водопостачання і каналізації приведена 

в додатку 10 

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. 

10. Після отримання ТУ, замовник може замовляти проектному 

інституту розробку спочатку ТЕО або ескізного проекту, а потім і 

проекту будівництва. 

Після розробки і затвердження ТЕО ( ескізного проекту) 

складаються такі документи: 
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 архітектурно-планувальне завдання; 

 завдання на проектування об'єкта інвестицій. 

Архітектурно-планувальне завдання (АПЗ) складає 

госпрозрахунковий відділ при управлінні містобудування і 

архітектури, на підставі договору з 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 з замовником. Ці два документи а також ТУ на підключення 

об'єкту до інженерних мереж і комунікацій складають основу вихідних 

даних для розробки проекту.  Крім того, на початковій фазі, складають 

такі документи як : план розробки проекту, бізнес-план. 

 

 

Тема 2. Формування системи взаємовідносин між замовником 

та проектним інститутом, визначення вартості проектних робіт. 

 

2.1.Формування системи взаємовідносин між замовником і 

проектувальником на передінвестиційній фазі і фазі 

розробки проекту 

При необхідності розробки ПД на водогосподарські та інші 

об’єкти в якості замовника можуть виступати Держводагенство, 

регіональні водогосподарські організації, управління капітального 

будівництва (УКБ) міськвиконкомів, райдержадміністрацій та 

облдержадміністрацій, а також підприємства різних форм власності та 

фізичні, юридичні особи. 

Організації замовники зацікавлені у виконанні проектно-

вишукувальних робіт направляють в проектні інститути або проектні 

фірми ( майбутнім  виконавцям робіт) заявки в яких вказують назву 

об’єкта його місцезнаходження та орієнтовні характеристики. 

Проектна організація вивчає матеріали, надані замовником, і 

оцінює можливість здійснення даного проекту. В подальшому даний 

об’єкт включається в план робіт проектного інституту і після 

виконання передпроектних робіт укладається  договір між замовником 

та проектувальником за стандартною формою. 

До договору додаються: 

1. Кошториси на проектні та вишукувальні роботи. 

2. Графік термінів виконання робіт проектувальником. 
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Розрахунок за виконані проектною організацією роботи замовник 

проводить поетапно. Спочатку сплачує аванс.  

 

2.2. Визначення вартості розробки проектно-кошторисної 

документації 

 

Кошторисна вартість розробки проектної документації  на нове 

будівництво, розширення і технічне переозброєння діючих 

підприємств, будівель для різних галузей народного господарства 

визначається на основі “ Правила визначення вартості проектно-

вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на 

будівництво ” [3]  з використанням багатотомного “Збірника цін на 

проектні роботи для будівництва”. У даному збірнику розцінки на 

проектні роботи  наводяться для  цін 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. 

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 + bх)·kор·kПер          (2.1) 

де   а  і  b – 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; kор  - коефіцієнт, що 

враховує раніше виконані проектні роботи;  kПер - 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 = Срд×·kП                             (2.2) 
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де  kП - коефіцієнт, що враховує співвідношення вартості розробки 

проекту відносно вартості розробки робочої документації (вартість 

розробки робочої документації, як правило, більша за вартість 

розробки проекту, тому kП         практично завжди менше за 1). Значення 

kП  приймають на основі “Збірника цін на проектні роботи для 

будівництва”. 

Вартість виконання геодезичних вишукувань розраховують за 

формулою:  

Св = b·х·kпл·kур·kор×kпер1                     (2.3) 

де Св – вартість виконання геодезичних вишукувань, грн; b – 

постійний коефіцієнт для певного інтервалу площі вишукувань, що 

приймається  на основі  “Збірника цін на проектно-вишукувальні 

роботи” (ЗЦВР); х – площа вишукувань, га; kпл - коефіцієнт, що 

залежить від площі вишукувань і  приймається  на основі ЗЦВР; kур - 

коефіцієнт, що враховує умови виконання вишукувань, цей коефіцієнт 

також приймається з ЗЦВР; kор - коефіцієнт, що враховує використання  

результатів попередніх вишукувань;  kпер1  - коефіцієнти перерахунку 

вартості вишукувань з цін 1990 року в  ціни, що склались на момент 

розробки кошторису; він приймається з відомчих нормативних 

документів. 

Завдання:  

Визначити кошторисну вартість проекту і робочої документації на 

будівництво закритої зрошувальної системи  в ………………….. 

Вихідні дані: 

1. Дощувальна машина ………. 

2. Довжина машини ( радіус поливу)- ……………. 

3. Довжина поля - ………………. 

4. Кількість полів - ………. полів. 

 

Відповідно до вихідних даних необхідно здійснити  розрахунки 

вартості проектно-вишукувальних робіт в вигляді форми 2п (табл.2.1) 

та форми 1п (табл.2.2). Крім того необхідно навести розрахунки щодо 

вартості розробки окремих розділів проекту та робочої документації 

(табл.2.3), а також скласти типовий договір на розробку проектної 

документації між замовником та виконавцем (проектувальником). 
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Таблиця 2.1 

Форма локального кошторису при визначенні вартості проектних 

робіт 
Форма 2П 

Додаток до договору № 

Кошторис №1,2 

На розробку проекту і робочої робочої документації на будівництво закритої 

зрошувальної системи в ………………………………………... 

Найменування проектної організації                               ……………….. 

Найменування організації-замовника                             …………………… 

№ 

п/

п 

№ 

кошто

-рису 

Характеристика 

підприємства, 

будинку чи споруди, 

або виду робіт 

№ частин, глав, 

таблиць, 

параграфів, 

пунктів 

Розрахунок 

вартості 

Вартість 

робіт,    

грн 

1 2 3 4 5 6 

1 1     

 
Директор:                                             ………………. 

Головний інженер проекту:                  ………….. 

Кошторис склав:                                     …………                                    

Таблиця 2.2 

Форма локального кошторису при визначенні вартості проектних 

робіт 
Форма 1П 

Додаток до договору № 

Кошторис №4 (зведений) 

На розробку проекту і робочої робочої документації на будівництво 

зрошувальної системи в …………………………………………………………... 

Найменування проектної організації           ………………… 

Найменування організації-замовника                …………………… 

№ 

п/

п 

Стадії 

проекту- 

вання і 

перелік 

виконаних 

робіт 

Характери

стика 

об'єкту, що 

проекту-

ється 

Посила 

ння на № 

кошто- 

рисів по 

формах 

2П та 3П 

Вартість робіт, тис.грн 

Вишуку

вальні 
Проект 

Робоча 

докумен-

тація 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

 
Разом: ………………………… 
ПДВ: ……………………………. 
Разом по кошторису з ПДВ: ……………………………….. 
В тому числі:  
- 1 етап - Інженерні вишукування та розробка проект ………………… 
- 2 етап – Розробка робочої документації – ……………………………………... 
Керівник проектної організації:                             ……………………………… 
Головний інженер проекту:            …………  …… 
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Таблиця 2.3 

Розрахунок вартості виконання основних проектних робіт 

  

№ 

п/п 
Назва роботи Робоча документація Проект 

    % Вартість, тис. % Вартість,тис 

1 2 3 4 5 6 

1 

Розрахунок вартості виконання 

(основних) по спеціальному 

водокористуванні 
- - 2,2  

2 Прогнозні розрахунки - - 8,3  

3 Режим зрошення - - 2,1  

4 Водогосподарські розрахунки - - 3  

5 

Внутрішньогосподарська 

зрошувальна мережа 
39,4  33,1  

6 Регулюючий басейн 4,3  1  

7 Планувальні роботи 6  4  

8 Колекторно-дренажна мережа 11,6  10,5  

9 Промивка засолених земель 7,8  1,6  

10 Режимно-спостережна мережа 1,9  3  

11 Природоохоронні заходи 6,1  8,5  

12 Технічна експлуатація 6,2  6,8  

13 Наукова організація праці 0,1  0,1  

14 

Відомість будівельних і 

монтажних робіт 0,8  -  

15 Проект організації будівництва 3,2  7  

16 Кошторисна документація 12,8  6,1  

17 Паспорт проекту - - 1,2  

18 нормоконтроль 0,8  1,2  

  Сума 100  100  
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Тема 3. Стадійність проектування. Зміст та порядок розробки 

основних проектних документів в проектних  інститутах 

водогосподарського профілю.  

   

3.1. Cтадійність проектування. 

Відповідно до існуючих нормативів розробка проектної 

документації здійснюється в 1, 2 або 3 стадії.  

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  п’ять 

категорій. Категорії складності об'єктів встановлюються виходячи  з їх 

архітектурних та технічних характеристик. Стадійність проектування 

встановлюється залежно від категорії складності об’єкта. 

Категорія складності об'єкта будівництва визначається згідно з 

державними будівельними нормами та стандартами на підставі класу 

наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва  

Віднесення об'єкта будівництва до тієї чи іншої категорії 

складності здійснюється проектною організацією і замовником 

будівництва. 

Нормативами рекомендується наступна схема урахування класу 

наслідків (відповідальності) СС1 ( незначні негативні наслідки); СС2( 

середні негативні наслідки); СС3( значні негативні наслідки): 

 класу наслідків СС1 відповідають I та II категорія складності; 

 класу наслідків СС2 відповідають III та IV категорія 

складності; 

 класу наслідків СС3 відповідає V категорія складності. 

Клас наслідків та категорія складності визначається за шістьма 

ознаками: 

 небезпечні наслідки для осіб, які постійно перебувають на 

об’єкті, кількість осіб    ; 
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 небезпечні наслідки для осіб, які періодично перебувають на 

об’єкті, кількість осіб ;  

 кількість осіб, які знаходяться в зоні можливого негативного 

впливу об’єкту ; 

 обсяг можливого економічного збитку( кількість  мінімальних 

розмірів зарплат); 

 втрата об’єктів культурної спадщини; 

 припинення функціонування комунікацій транспорту, зв’язку, 

енергетики, інших інженерних мереж. 

Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд 

визначаються рівнем можливих матеріальних збитків i (або) 

соціальних втрат, пов'язаних з припиненням експлуатації або із 

втратою цiлiсностi 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-економічне обґрунтування (ТЕО), а на 

другій  стадії – робоча документація (РД). 

Для об’єктів 3 категорії складності проектування здійснюється в 2 

стадії: 

 1 стадія – проект; 

 2 стадія – РД. 

Проекти будівництва цивільних об’єктів IV і V категорій  складності 

розробляються в 3 стадії : 

 1 стадія – ескізні проекти ( для цивільних об’єктів) або ТЕО – 

для об’єктів виробничого призначення; 

 2 стадія – проект; 

 3 стадія – робоча документація. 

 

3.2. Зміст проектних документів 

 

Рішення про стадійність проектування приймають замовник та 

проектувальник на основі існуючих нормативів. 
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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. 

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 будь-якого проекту і капітальних 

вкладеннях, направлених на створення або відтворення основних 

фондів. 

ТЕО є обов'язковим документом для  технічно та архітектурно 

особливо складних об’єктів виробничого призначення 4 та 5 категорії 

складності, не залежно від джерел фінансування. 

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. 

Якщо в результаті виконання ТЕО буде виявлена недоцільність   
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інвестування коштів в будівництво даного об'єкта, то вартість розробки 

ТЕО списується на збитки замовника у встановленому порядку. 

ТЕО складається з графічної частини та пояснювальної записки. 

ТЕО проходить погодження з місцевими органами самоврядування 

та містобудування і архітектури, а також проходить комплексну 

державну  експертизу, не залежно від джерел фінансування об’єкта . 

Для технічно нескладних об’єктів виробничого призначення 1 та 2 

категорій складності розробляється техніко-економічний розрахунок 

(ТЕР). Зміст цього документа такий же, як ТЕО, але цей документ 

менший по об’єму, ніж ТЕО. 

Для цивільних об'єктів 1 та 2 категорій складності при 

двостадійному проектуванні та для об’єктів 4 та 5 категорій складності 

при трьох стадійному проектуванні 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 

навколишнього середовища. 

Ескізний проект, як і ТЕО, проходить етапи погодження та 

експертизи, він також складається з графічної частини та 

пояснювальної записки. 

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. 
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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 експертизу і 

затверджується замовником. 

Робоча документація. Робоча документація, як правило, 

розробляється після експертизи проекту 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 виконання 

будівельно-монтажних робіт. 

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: 

 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.    
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Тема 4. Сутність, зміст і значення структуризації проекту. 

 

Якісне планування здійснення проекту можливе лише при умові, 

якщо   менеджер і команда проекту знають, які основні роботи 

повинні виконуватись  впродовж 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 (Work Breakdown Structure - WBS), 

ще її називають структурою розбиття (декомпозиції) робіт (СРР 

або СДР) або  ієрархічною  структурою робіт (ІСР); 

 організаційної структури проекту (Organization Breakdown 

Structure - OBS); 

 затратної структури проекту (Cost Breakdown Structure - CBS). 

Структуризація проекту - це один із основних інструментів 

системи управління проектом. 

Основи структуризації було закладено на початку 60-х років при 

впровадженні WBS у міністерстві оборони США.  

Для деяких проектів створюються одночасно WBS і OBS та затратна 

структура CBS. 

Завдяки правильно здійсненій  структуризації  навіть дуже великі 

та складні проекти можуть бути добре спланованими і керованими 

впродовж кожної з фаз життєвого циклу проекту. 

Розглянемо детальніше методологію побудови односпрямованої 

структуризації (WBS), двоспрямованої структуризації та системи 

кодування робіт проекту при структуризації. 

Структура розбиття (декомпозиції) робіт (WBS) 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 WBS елемент можна поділити.  

Тобто, WBS – 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 декомпозиції  попереднього рівня на складові.   



19 

 

Елемент найнижчого рівня - група робіт, або так званий пакет робіт 

(work package). 

Основні принципи побудови структури розбиття робіт WBS 

полягають у наступному: 

1. Кожний елемент WBS  є: 

а) таким підрозділом проекту, до якого можна застосувати 

планування і контроль; 

б) дискретною частиною проекту зі своїми власними 

постачальними планами, системою контролю й аналізу 

виконання з погляду витрат, ресурсів, дотримання графіка. 

2. Проект розбивається на кілька рівнів. Найнижчий рівень WBS 

створюється найменшими дискретними частинами проекту, які 

потребують планування та контролю. 

3. Елементи найнижчого рівня WBS 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 кожний елемент проекту другого 

(третього) рівня   на однакову кількість підрівнів.  

5. Кожний рівень у структурі – це рівень, на якому управління 

проектом потребує збору й аналізу контрольної інформації і 

кожний елемент цього рівня має свій аналіз виконання та 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 WBS із 

різною кількістю рівнів та елементів на кожному рівні залежно від 

принципу, який покладається в основу декомпозиції проекту на його 

складові. 

8. Кожний нижчий рівень WBS повинен давати більш детальну 

інформацію щодо проекту, обсягів робіт, виконавців, необхідних 

ресурсів, у порівнянні з елементами вищого рівня. 

Структура декомпозиції робіт проводиться в такій послідовності: 

1. Визначається ступінь деталізації проектних робіт (так, щоб 

вони піддавались оцінці). 

2. Визначається  кількість рівнів (переважно від трьох до п’яти). 

3. Здійснюється  структуризація кожного рівня (формування 

підрівнів для кожного рівня); 



20 

 

4. Здійснюється описання кожного з  елементів WBS (стисла назва 

кожної складової WBS); 

5. Формується  система кодування (кодуються всі блоки робіт та 

роботи). 

Основні принципи формування рівнів WBS: 

 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 WBS структуризація може провадитися 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. 

Кодування елементів у WBS. Кодування полягає в наступному: 

кожному елементу присвоюється шифр, що складається з літер, цифр, 

чисел або з їх комбінації. 

Приклад побудованої WBS та кодування її елементів  приведений 

в [1,рис.7.1, с.114] 

 

 

 

 

 

Тема 5. Розрахунок основних параметрів сіткового графіка 

проекту графоаналітичним методом. 

 

Стрілчастий сітковий графік – це сіткова модель в основу 

побудови якої покладені поняття: робота, подія, шлях. 
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Дійсна робота – технологічний або виробничий процес, який 

вимагає затрат часу, а також затрат  матеріально-технічних, трудових 

та фінансових ресурсів. Робота на таких графіках вказує тривалість на 

верху стрілки. 

Очікування - технологічний або виробничий процес, який вимагає 

тільки затрат часу і не вимагає затрат інших ресурсів. 

Фіктивна робота (залежність) – вводиться для відображення 

технологічного та організаційного взаємозв’язку робіт. Вона не 

потребує ні затрат часу, ні затрат інших ресурсів. 

Подія – це факт закінчення однієї або декількох робіт необхідний 

та достатній для початку наступних робіт. 

В межах сіткового графіка можуть існувати такі події: 

- вихідна, яка немає попередніх межах графіка; 

- завершальна, яка немає наступних межах графіка; 

- початкова подія, визначає початок даної роботи і є кінцевою для 

попередніх робіт; 

- кінцева -  визначає закінчення даної роботи і є початком для 

наступних робіт. 

Шлях – безперервна послідовність робіт на сітковому графіку. 

Критичний шлях – повний шлях, який має найбільшу довжину. 

 

- 
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Рис. 5.1. Схематичне позначення робіт і подій на сітковому 

графіку 

                Умовні позначення: 
ij – дана робота; tij – тривалість даної роботи;thi – тривалість попередньої 

роботи; tjk – тривалість наступної роботи; i – початкова подія для даної роботи;   

j – кінцева подія для даної роботи; h – попередня подія для даної роботи;  k – 

наступна подія для даної роботи. 

 

При графоаналітичному способі розрахунок всіх параметрів сіткової 

моделі проводять безпосередньо на графіку.  

Послідовність розрахунку: 

1) Складають сіткову модель ( рис.5.2). 

2) Кожну подію графіка розбивають на 3 сектори, в яких вказують: 

зверху – номер події, зліва – ранній строк настання події, справа 

– пізній строк настання події . 
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3) Для кожної роботи вказують її шифр (номер) та тривалість. 

4) Розраховують ранні строки настання кожної з подій за 

формулою:  

 hi

P

h

P

i tTT  max ,       (5.1) 

де - 
P

iT  – ранній строк настання даної події; 
P

hT  – ранній строк 

настання попередньої події; hit  – тривалість попередньої роботи. 

5) Максимальне значення раннього строку настання 

завершальної події приймається рівним пізньому строку настання цієї 

події. 

6) Розраховуємо пізні строки настання кожної з подій , 

рухаючись по графіку від завершальної події до вихідної за   формулою 

: 

 ij

П

j

П

i tTT    min           ( 5.2) 

де 
П

iT      - пізній строк настання даної події,  
П

jT   - пізній строк 

настання наступної події; 
ijt - тривалість даної роботи.  

 

7) Встановлюються значення повного і часткового резерву. 

Повний резерв – це час, на який можна збільшити тривалість даної 

роботи, або змістити її початок не змінюючи тривалості критичного 

шляху. Частковий резерв – це час на який можна збільшити тривалість, 

або змістити її початок даної роботи, не змінюючи раннього початку 

наступної роботи. Резерви  розраховуються за формулами : 

ij

P

i

П

jij tTTR  ,     (5.3) 

ij

P

i

P

jij tTTr  ;   (5.4) 

 

: 
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Рис.5.2 Стрілчастий сітковий графік проекту створення зрошувальної 

системи 

 

Тема 6. Побудова сіткового графіка проекту в масштабі часу 

 

Послідовність побудови сіткового графіка в  масштабі часу 

наступна: 

1. Складають сіткову модель для кожної з робіт, вказують номер та 

тривалість. 

2. Розраховують раннє настання для кожної з подій за формулою (5.1). 

3. Наносять вісь часу в декадах. 

4. Роботи  проекту зображують в масштабі часу. при цьому початкову 

подію кожної з робіт розміщують відповідно до раннього строку її 

настання, який розраховують за формулою (5.1). 

5. Величина проекції кожної з робіт на вісь часу рівна тривалості цієї 

роботи та тривалості часткового резерву. Частковий резерв 

знаходиться за формулою 5.4. 

Стрілчастий сітковий графік, побудований в масштабі часу 

приведений на рис 7.1. 

Тема 7. Ресурсне планування в проекті, побудова та 

оптимізація гістограми розподілу фінансових ресурсів проекту. 

Ресурсне планування тісно пов’язане з календарним та сітковим 

плануванням. Під ресурсами в управлінні проектами розуміють 

матеріально-технічні, трудові та фінансові ресурси. 

В ході ресурсного планування вирішують такі основні питання: 

1.Побудова ресурсних гістограм на основі календарних планів 

або сіткових графіків побудованих в масштабі часу, 

2.Оптимізація ресурсних гістограм з метою раціонального 

використання ресурсів. 
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3.Оперативне коригування гістограм виходячи із наявних 

ресурсів при здійснені проекту. 

Для побудови ресурсних гістограм необхідно мати: 

- лінійний календарний план; 

- сітковий графік побудований в масштабі часу; 

- потребу в певному ресурсі, необхідну для виконання кожної з робіт. 

Ресурсна гістограма будується під календарним планом або 

сітковим графіком, побудованим в масштабі часу. 

В розрахунковій роботі ресурсне планування здійснюється на 

прикладі планування фінансових ресурсів для проекту створення 

закритої зрошувальної системи. 

Послідовність побудови та оптимізації гістограми розподілу 

фінансових ресурсів наступна: 

1.Будують сітковий графік в масштабі часу, 

2.Встановлюють інтенсивність затрат фінансових ресурсів для 

кожної з робіт за формулою: 

i

i

ti
t

З
З  ,       (7.1) 

де:
it

З - інтенсивність затрат фінансових ресурсів для даної 

роботи, тис. грн./добу; 

iЗ  - затрати фінансових ресурсів, тис. грн; 

it - тривалість роботи, доби. 

 

3. Будують гістограму розподілу фінансових ресурсів відклавши по осі 

X час в декадах, а по осі Y - сумарне значення інтенсивності затрат для 

кожного характерного періоду. 

4. Проводять оптимізацію гістограми розподілу фінансових ресурсів 

такими основними способами: 

а) шляхом зміни тривалості робіт, які не лежать на критичному 

шляху. При цьому для таких робіт не буде змінюватися 

інтенсивність затрат ресурсів так як величина затрат кожної з робіт, 

до та після оптимізації, однакові: 

)()()()( поіпоідоідоіі tЗttЗtЗ  ,    (7.2) 
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         (7.3)

 

де ))(( подоiЗt  - інтенсивність затрат до та після оптимізації; 

))(( подоit - тривалість роботи відповідно до та після оптимізації. 

б) шляхом зміщення строків початку робіт, які не лежать на 

критичному шляху без зміни тривалості цих робіт. 

Розрахунок інтенсивності затрат проводимо в табличній формі 

(табл.. 7.1). 

Таблиця 7.1 

Розрахунок інтенсивності затрат фінансових ресурсів до та після 

оптимізації 

№з/п 

Затрати До оптимізації Після оптимізації 

% 
тис.г

рн 

Тривалі
сть 

it (д.о), 

доби. 

Інтенсивність 

затрат,
it

З

(д.о),тис.грн/добу 

Трива 

лість 

it (п.о) 

Інтенсивність 

затрат,
it

З

(п.о),тис.грн/до

бу 

1 0,05      

2 0,05      

3 0,05      

4 5      

5 0,5      

6 -     - 

7 0,1      

8 5      

9 17,5      

10 5      

11 7,5      

12 2,5      

13 6,25      

14 20      

15 3,75      

16 22,5      

17 7,5      

18 0,25      

Разом 100           

 

Приклад гістограми розподілу фінансових ресурсів до та після 

оптимізації приведений на рис.7.1 
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Рис. 2.3. Стрілчастий сітковий графік
побудований в масштабі часу

Рис 2.4. Гістограма розподілу фінансових ресурсів до оптимізації

Рис 2.5. Гістограма розподілу фінансових ресурсів після оптимізації

ï ³ñëÿ î ï òèì ³çàö³¿
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Рис.7.1. Приклад  стрілчастого сіткового графіка, побудованого в 

масштабі часу та гістограм розподілу фінансових ресурсів 

 

Тема 8. Побудова сіткових графіків методом діаграм 

передування 

В світовій практиці розрізняють два основних методи розрахунку 

параметрів сіткогово графіка: 

- стрілчасті сіткові графіки; 

- сіткові графіки у вигляді діаграм передування. 

Для діаграм передування основні поняття це робота і шлях. 

Шлях – безперервна послідовність робіт на сітковому графіку. 

Особливості діаграм передування: 

1. Роботи зображують у вигляді прямокутників, в середині яких 

вказують номер роботи, її код, значення раннього та пізнього строків 

виконання, резерв ( рис.8.1). 

2. Залежності між роботою показують стрілками. 

3. Довжина та кут нахилу стрілки вибирають довільно, виходячи з 

умов зручності складання діаграми передування. 

Послідовність розрахунку параметрів сіткового графіка методом 

діаграм передування  наступна: 
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Рис. 8.1. Позначення робіт на діаграмах передування 

 

1.На основі аналізу змісту робіт проекту та їх взаємозв’язку 

розробляють модель діаграми передування. 

2.Для кожної з робіт вказують її шифр (номер) та тривалість. 

3.Розраховують ранній початок настання для кожної роботи  за 

формулою: 

11   і

РП

і

РП

і tТТ
               

(8.1) 

4.Якщо робота має кілька попередніх, то вибираємо максимальне 

значення з них, наприклад, для четвертої роботи: 

33

22
4 max{

tТ

tТ
T

РП

РП
PП




  

5. Встановлюємо для кожної з робіт раннє закінчення за 

формулою: 

і

РП

і

РЗ

і tТТ 
        

( 8.2) 

6. Для завершальної роботи пізнє закінчення рівне ранньому 

закінченню. 

7. Розраховують для кожної з робіт пізнє закінчення рухаючись 

по графіку від завершальної роботи до вихідної. Розрахунок 

проводимо за формулою: 

11   і

ПЗ

і

ПЗ

і tТТ
       

(8.3) 

Примітка : якщо для даної роботи є наступні, то вибирають 

мінімальне значення, наприклад для 14 роботи: 

1515

1717

14 min{
tТ

tТ
T

ПЗ

ПЗ

PП




  

9.Встановлюємо строки пізнього початку для кожної з робіт за 

формулою: 

i

ПЗ

і

ПП

і tTТ 
       

(8.4) 
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10.Встановлюємо для кожної з робіт значення повного резерву. 

Повний резерв – це час на  який можна збільшити тривалість даної 

роботи або змістити іі початок не змінюючи довжини критичного 

шляху. Повний резерв визначається за формулами: 
РЗ

і

ПЗ

іi ТTR 
  

,        (8.5) 

 
РППП ТТRі    ,     (8.6) 

Результати розрахунку сіткового графіка методом діаграм 

передування  наведені на рис 8.2. 
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Рис.8.2. Сітковий графік проекту, побудований методом діаграм передування 

 

Тема 9. Обґрунтування інвестицій в водогосподарські проекти 

 

9.1 Основні показники на основі яких оцінюється ефективність 

інвестиційних проектів 

 

Ефективність інвестиційних проектів оцінюється за такими 

основними показниками: 

1. Сума інвестицій, які здійснюються за певний період (Іt) – це вартість 

початкових грошових вкладень в проект, без яких він не може 

здійснюватись. Це витрати на проектування, будівництво, 

матеріально-технічне забезпечення будівництва. 

2. Чистий грошовий потік (СF) – не дисконтований дохід від 

здійснення проекту, який формується в результаті надходження 

виручки від реалізації продукції. Він розраховується за формулою: 
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       CBCF       (9.1) 

АПSBCF  ,    (9.2) 

  

де В – виручка; 

С – сумарні експлуатаційні затрати; 

S – собівартість; 

П – податкові та інші платежі в бюджет; 

А – амортизація. 

3. Дисконтований грошовий потік (сучасна вартість грошового 

потоку): 

 



t

t

r

CF
PV

1
,     (9.3) 

де:r – ставка дисконту( прийнятна для інвестора норма прибутку 

на капітал, або річна банківська процентна ставка). 

4. Чиста теперішня вартість проекту – це сумарне перевищення 

надходження над витратами за весь період існування проекту 

приведена до початкового періоду. Це один з найважливіших 

показників , за яким оцінюється ефективність проекту: 

   








t

t

t

t

r

I

r

CF
NPV

11
,  (9.4)    

де-  tI   - сума інвестицій, які здійснюються за певний період ; 

Якщо значення NPV>0, то проект вважається ефективним. 

При порівнянні кількох проектів, більш ефективним є той, для якого 

вище значення NPV. 

5.Індекс рентабельності (прибутковості) інвестицій визначається за 

формулою: 

 

 









t

t

t

t

r

I
r

CF

РІІДІ

1

1 , ( 9.5 )  

 

Якщо значення ІДІ>1, то проект є ефективним і його доцільно 

реалізовувати. 

6.Внутрішня норма прибутковості (рентабельності, доходності) IRR 

– це норма дисконту r, при якій NPV стає рівне нулю, або коли сума 
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дисконтованих ефектів рівна сумі дисконтованих капіталовкладень 

( інвестицій). 

Існує кілька методів визначення показників IRR: 

1) Метод послідовних наближень; 

2) Метод лінійної інтерполяції, коли значення IRR розраховується за 

спрощеною формулою: 

 
ba

ABa
AIRR




 ,  (9.6) 

де: А – ставка дисконту, при якій значення NPV додатнє і складає 

а; 

В – це ставка дисконту у відсотках, при якій значення NPV 

від'ємне і складає b. 

 

9.2 Оцінка ефективності водогосподарського проекту 

Оцінку ефективності водогосподарського проекту проводимо на 

основі вихідних даних, наведених в табл. .  

В даній таблиці приводяться  значення таких показників : суми 

інвестицій (Іt ); виручка від реалізації продукції (В); . експлуатаційні 

витрати проекту( С ). За кожен  з розрахункових років у %. Студентам 

необхідно внести  дані в за цими показниками за кожен рік у  тис. грн., 

виходячи з заданої за варіантом  повної суми інвестицій в проект за 1 

та 2 рік. 

Таблиця 9.1 

Вихідні дані для оцінки економічної ефективності 

водогосподарського проекту 

Показник  
Один. 

виміру 

Рік існування проекту 

1 2 3 4  

1. Сума інвестицій,Іt 
тис.грн     

% 58 42     

2. Виручка від 

реалізації, 

В 

тис.грн      

%   52 65 72 

3. Експлуатаційні 

витрати проекту, С 

тис.грн      

%   15 18 22 

Послідовність оцінки ефективності проекту: 

1) Визначаємо грошовий потік за кожний рік за формулою (9.2): 

2) Розраховуємо значення коефіцієнту дисконтування  при ставці 

дисконту 16% (17 %, 18%...) за формулою: 
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1

1
  

3) Розраховуємо дисконтовані грошові потоки за кожен рік за 

формулою (9.3) та за весь період існування проекту: 

4) Розраховуємо дисконтовані інвестиції за кожен рік та з початку 

існування проекту; 

5) Розраховуємо значення NPV для проекту за формулою( 9.4), 

якщо для даного проекту NPV>0, то проект вважається ефективним. 

6) Розраховуємо індекс прибутковості  інвестицій за формулою (9.5):  

Якщо значення РІ більше 1 то проект можна вважати ефективним. 

7.Розраховуємо IRR в такій послідовності : 

а)задаємось ставкою дисконту 20% і для неї визначаємо значення 

коефіцієнту дисконтування за кожен рік.. 

б)розраховуємо дисконтовані грошові потоки за кожен рік та за весь 

період існування проекту: 

в) розраховуємо дисконтовані інвестиції за кожен рік та з початку 

існування проекту: 

в) розраховуємо значення NPV для проекту при ставці дисконту 20%  

Так, як для даного проекту NPV<0, то проект вважається 

ефективним. 

г)визначаємо значення IRR за формулою (9.6) та приймаємо 

остаточне рішення про доцільність здійснення проекту. 

 

Тема 10. Організація та проведення державних закупівель при 

здійсненні інвестиційних проектів у водному господарстві та 

природокористуванні 

Відкриті торги та торги зі зменшенням ціни є основною процедурою  

при здійсненні державних закупівель. 

Замовник при виборі процедури проведення торгів, у першу чергу, 

повинен виходити з умови залучення до процедури закупівлі якомога 

більшої кількості потенційних виконавців шляхом проведення 

процедури відкритих торгів, які пропонують рівні можливості для всіх 

виконавців. Ця процедура має використовуватися для закупівель, що 

характеризуються чітко визначеними однозначними специфікаціями і 

простотою оцінки. Вона передбачає таке висування вимог, коли 

додаткова інформація щодо підготовки пропозиції учаснику торгів 

практично не потрібна. Це прозора процедура, що дозволяє прийняти 

участь у торгах будь-якому виконавцю. 
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Підготовчий етап відкритих торгів складається з таких 

процедур: 

1. Замовник формує комітет з конкурсних торгів. 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 з 

врахуванням специфіки об’єкту  та готовності проектної 

документації. Він визначає вид торгів, дату їх проведення.. 

5. Тендерний комітет публікує оголошення про проведення торгів. 

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  

7. Претендент складає пропозицію конкурсних торгів, подає її в 

тендерний комітет . 

8. Розкриття оферт 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. 

9. 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; 
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 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 по приведеним затратам; 

в ) змішана ( бально-економічна) оцінка. 

На основі проведеної оцінки  встановлюють переможця торгів. 

Вихідні дані для розрахунків з визначення переможця  та приклад 

визначення переможця торгів наводиться відповідно в табл..10.1 та 10.2  

Таблиця 10.1 

Вихідні дані для визначення переможця торгів 
 

Повне  

найменування 

виконавця 

Ціна 

тендерної 

пропозиції 

за 1 од. 

Гарантія  Умови 

оплати  

Термін 

поставки 

ТОВ „Альфа” 675000 грн. 24 місяці 100% 

передоплата 

30 днів 

ВАТ „Сігма” 776250 грн. 18 місяці 50% 

передоплата 

20 днів 

ТОВ „Омега” 729000 грн. 12 місяці 100% 

предоплата 

25 днів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 10.2. 

Оцінка тендерних пропозицій виконавців 
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Найменування 

показника 

Макс 

бал. 

Одиниця 

виміру 

Значення показників по окремих 

попозиціях 

ТОВ 

„Альфа” 

ВАТ 

„Сігма” 

ТОВ 

„Омега

” 

Оцінка тендерних пропозицій 

1.Ціна за 

комплект 
 Грн. 675000 776250 729000 

Коефіцієнти  Бал 1,0 1,15 1,08 

Розрахунок 

балів 

500  500 435 463 

2. Гарантійне 

обслуговування 

 Місяці 24 18 12 

Коефіцієнти  Бал 1,0 0,75 0,5 

Розрахунок 

балів 

250 Бал 250 188 125 

3. Умови оплати  Передоплат

а, % 

100 50 100 

Коефіцієнти   Бал 2,0 1,0 2 

Розрахунок 

балів 

100 Бал 50 100 50 

4. Термін 

поставки 

 Днів 30 20 25 

Коефіцієнт   Бал 1,5 1,0 1,25 

Розрахунок 

балів 

150 Бал 100 150 120 

Сумарна 

бальна оцінка 

1000 Бал 900 873 758 

 

10. Затвердження результатів торгів   замовником. 

Рішення про результати торгів оформляються протоколом і 

затверджуються замовником. Замовник може прийняти рішення про 

проведення повторних торгів. .  

11.Повідомлення претендентів про результати торгів. 

12. .Підписання контракту між замовником та переможцем торгів.  

Переможець торгів після одержання акцепту надає замовнику гарантії 

виконання контрактних зобов’язань, після чого сторони укладають 

контракт.  
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13. Оприлюднення  оголошення про результати проведення 

процедури відкритих торгів, що здійснюється  шляхом  публікації  в 

інформаційних системах в мережі Інтернет, у  спеціалізованих   

друкованих засобах масової інформації  . 

14. . Оформлення звіту про здійснення  процедури відкритих торгів 

за встановленою формою . 

 

Тема 11.Аналіз та прогнозування проектних ризиків 

 

Управління проектними ризиками – це підсистема управління 

проектами, що об’єднує  методи та заходи з ідентифікації, аналізу, 

моніторингу ризиків, а також  повної або часткової нейтралізації 

негативного впливу  ризиків на основні цілі проекту. 

Замовник та інвестор аналізують ризики, як правило, на 

передінвестиційній фазі проекту, але в подальшому, в ході реалізації 

проекту, процес управління ризиками продовжується.  На сучасному 

етапі виділяють два основних підходи до проблеми оцінки ризику: 

якісний та кількісний його аналіз.  

Аналіз ризиків – це процес виявлення та ідентифікації ризиків, а в 

подальшому і кількісна оцінка їх впливу як на проект в цілому, так і на 

кожного з учасників проекту. Аналіз ризиків проводять всі основні 

учасники проекту: замовник, генпідрядники та субпідрядники, банк, 

страхова компанія. Замовник та інвестор аналізують ризики, як 

правило, на передінвестиційній фазі проекту, а виникають ці ризики в 

основному на фазах розробки, реалізації та завершення проекту. 

Аналіз ризиків можна розділити на два види, що взаємно 

доповнюють один одного: якісний та кількісний.  

Перед якісним аналізом ставиться завдання визначити 

(ідентифікувати) область виникнення ризику, фактори та види ризиків. 

Якісний аналіз відносно простий, але він потребує від аналітика 

певного як практичного, так і теоретичного  досвіду в проведенні таких 

робіт. 

 Якісний аналіз ризику має переважно описовий характер і дозволяє 

виявити основні фактори та відповідні їм види ризику, що впливають 

на конкретний інвестиційний проект. Для якісного аналізу 

застосовують в основному методи експертного аналізу та метод 

аналогій, а також такий досить наглядний метод , як матриця (карта) 

ризиків. 

Експертний аналіз в основному застосовують на початковому 



36 

 

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 виникнення певних ризиків та можливих 

наслідків впливу  цих ризиків (в першу чергу економічних) на проект.  

Метод аналогій. Базується на аналізі ризиків аналогічних проектів, 

розроблених у минулому. При цьому встановлюється верхня і нижня 

межа можливих втрат. Найбільш прийнятна оцінка може бути отримана 

для часто повторюваного проекту. Це найбільш простий, але неточний 

метод, який не завжди має необхідну інформаційну базу. 

Метод матриці (карти) ризиків - це графічне та текстове описання  

певного обмеженого числа ризиків проекту, що розміщуються в 

прямокутній таблиці, де по горизонтальній осі відкладають величину 

впливу (переважно негативного) на певний показник проекту у 

відносних або кількісних показниках, а по вертикальній осі – 

ймовірність або частоту виникнення такого впливу (у відносних або 

кількісних показниках). Як правило, рішення про те, в яких показниках, 

відносних чи кількісних, відображати величину впливу та ймовірність 

виникнення ризиків, кожна організація приймає самостійно, залежно 

від досвіду, традицій, фази проекту та характеристики проекту, яка 

аналізується.  

В картах ризиків для візуалізації пріоритетів області з різними 

рівнями ризиків можуть мати таке забарвлення (рис. 11.1): темно-сірий 

(червоний ) колір – область високого рівня ризиків; світло-сірий 

(жовтий) колір - область середнього рівня ризиків; сірий середньої 

інтенсивності (зелений або синій) колір - область низького рівня 

ризиків. 

Карти ризиків в ході реалізації проекту можуть уточнюватись та 

деталізуватись. Так, на рис. 11.1 приведена карта ризиків, що 

розроблена на самому початку передінвестиційної фази проекту, а на 

рис. 11.2 – на передінвестиційній фазі проекту, але вже після більш 

детального якісно-кількісного аналізу проекту. 
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Рис. 11.1. Карта ризиків, що впливають на якість кінцевого продукту 

проекту 

1- ризик підбору робітників низької кваліфікації, які будуть виготовляти 

кінцеву продукцію; 2- ризик низької якості розробки проектної документації 

на майбутній об’єкт; 3 - ризик, закупівлі сировини низької якості; 4- ризик 

закупівлі технологічного обладнання низької якості. 

 

Рис. 11.2. Карта ризиків, що впливають на строки реалізації проекту 

 

1- ризик, пов’язаний з несвоєчасним фінансуванням; 2- ризик, пов’язаний з 

порушенням договорів субпідрядниками; 3 – ризик, пов’язаний з виходом з 

ладу технологічного обладнання; 4- погодно-кліматичний ризик. 
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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; аналіз чутливості; аналіз 

сценаріїв розвитку проекту; метод побудови дерева рішень. 

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.  

Аналіз чутливості передбачає точну оцінку того, як зміниться 

ефективність проекту при зміні одного з вихідних його параметрів. Чим 

більша ця залежність, тим вищий ризик реалізації проекту і суттєвіший 

вплив незначного відхилення від початкового задуму на ефективність 

проекту в цілому. Аналіз чутливості проекту 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. 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. 

Приклад розрахунку чутливості  проекту до впливу певних факторів 

приведений в табл. 11.1. Аналіз наведених в табл. 11.1. розрахунків 

показує, що проект найбільш чутливий до такого показника, як обсяг 

продажів і найменш чутливий до такого показника, як плата за кредит.  

Аналіз сценаріїв розвитку проекту дає змогу оцінити вплив на проект 

можливої одночасної зміни кількох факторів через ймовірність 

розвитку кожного зі сценаріїв. 

 

 

 

Таблиця 11.1 
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Розрахунок чутливості проекту до факторів впливу 

№ 

 

Показник 

проекту 

Зміна 

показ-

ника, 

% 

Зміна NPV 

проекту, % 

Відношення 

величини зміни NPV 

(%)  до величини 

зміни показника (%),            

(показник 

чутливості) 

Рейтинг 

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 

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 за формулою : 

ii

n

i

оч PEE 
1

   ;              (11.1). 

де очE - очікуваний інтегральний ефект проекту; 

iE - інтегральний ефект при певній умові реалізації проекту              ( 

наприклад -NPVi);  

Рi   - ймовірність реалізації за відповідним сценарієм. 

Приклад аналізу сценаріїв розвитку проекту наведений у табл. 11.2. 

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. 

На основі аналізу сценаріїв можна здійснювати порівняльний аналіз 

кількох інвестиційних проектів, на основі якого можна вибрати кращий 

з варіантів за найбільшим очікуваним інтегральним ефектом. 

 

Таблиця 11.2 
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Аналіз сценаріїв розвитку проекту 

Сценарій 
Ймовірність, 

Рi 

NPVi, 

тис. 

грн. 

Математичне 

очікування  

Рi· NPVi  , тис. грн. 

Оптимістичний 0.2 200 40 

Нормальний 0.5 150 75 

Песимістичний 0.3 50 15 

Очікуваний інтегральний ефект   125 

 

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. 

 

Тема 12. Загальна характеристика автоматизованої системи  

Microsoft Project. Структуризація проекту та введення даних 

про задачі в Microsoft Project  

 

Microsoft Project – це найбільш використовуваний в світі 

програмний продукт, призначений для управління проектами. Microsoft 

Project 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. 

Послідовність введення загальних даних про проект, робіт та 

встановлення зв’язків між роботами в Microsoft Project наступна: 

1. Вводяться загальні дані про проект в такій  послідовності: 

а) виділяється вкладка (піктограма)  «проект» ; 

б) вводяться «сведения о проекте»: 

 вказується дата початку проекту;  

 календар – «стандартный»; 

 «приоритет». 

2.Вводиться  інформацію про кожну з робіт:   

 а) назва;   

  б) тривалість роботи в днях. 

  в) вводиться зручний для користувача масштаб проекту:  

виділяється вкладка «вид» і вибираємо  – масштаб –« весь проект» . 

3. Проводиться структуризація проекту, 
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Для структуризації проекту необхідно після введення задач та їх 

тривалості ввести назви сумарних задач, що відображають етапи 

створення проекту, вказати рівень кожної з задач. (рис.12.1 

 

 
 

Рис.12.1. Структурований  список задач проекту (зв’язки між задачами не 

введено) 

Як видно з рис. 12.1 , задачі першого, другого та третього  рівнів 

(проект, фази життєвого циклу проекту,найважливіші етапи 

будівництва (наприклад будівництво НС),   виділяються напівжирним 

шрифтом. 

 

3. Встановлюються зв’язки між роботами. 

Для встановлення  зв’язків між роботами вказуються  в колонці 

«предшественики» номери робіт, які є попередніми по відношенню до 

даної роботи. Після встановлення зв’язків між роботами автоматично 

здійснюється розрахунок параметрів графіка Ганта (рис. 12.2).  
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Рис. 12.2. Вигляд графіка Ганта після встановлення зв’язків між всіма 

задачами (роботами) проекту 

 

Представлення проекту може бути у вигляді: 

а) діаграми  (графіка) Ганта; 

б) діаграми Ганта, на якій буде показаний критичний шлях; 

в) сіткового графіка у вигляді діаграми передування.  

Для отримання сіткового графіка у вигляді діаграми передування ( 

рис. 12.3) , необхідно виділити  піктограму  «Вид» і на ній виділити  

«Сетевой график». 
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Рис. 12.3. Загальний вигляд сіткового графіка побудованого методом діаграм 

передування 

 

 

Тема 13. Планування ресурсів проекту в Microsoft Project 

 

В MS Project  можна планувати  трудові та матеріальні  ресурси, 

а також розраховувати бюджет проекту До трудових ресурсів в MS 

Project  відносяться 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, а також  оплата послуг 

сторонніх організацій. 

Послідовність планування ресурсів та витрат проекту наступна: 

1. Введення даних про ресурси. 

Для введення даних про ресурси в MS Project  можна 

використовувати такі основні способи: 

 вводити дані про ресурси  в таблицю “Вид” в представленні 

“Лист ресурсов”; 
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 вводити дані  про ресурси в діалоговому вікні “Название 

ресурса”; 

В нашому прикладі в проекті задіяні два види ресурсів –   

матеріальний та трудовий. Відомості будемо вводити через “Лист 

ресурсов”, в який занесемо таку основну інформацію про матеріальний 

ресурс : 

а) назву  

б)тип ресурсу (матеріальний);  

в) коротку назву ;  

г) затрати на використання. 

д) нарахування. 

трудовий ресурс:  

а) назву ;  

б)тип ресурсу (трудовий);  

в) коротку назву ;  

г) максимально допустиму кількість одиниць в % ; 

д) стандартну ставку ; 

е) ставку надурочних; 

Іншу інформацію про використання трудового ресурсу 

(пропорційне нарахування зарплати та про використання базового 

календаря) MS Project  призначає автоматично, якщо не застосовується 

інший календар (рис.13.1).  

 

Рис.13.1 Представлення “Лист ресурсов” з заповненою інформацією про 

використання ресурсів проекту  
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2. Призначення ресурсів для кожної з робіт (задач проекту), як для 

матеріальних, так і для трудових ресурсів 

  Вигляд таблиці “Ввод” та графіка Ганта після призначення 

ресурсів задачам наведений на рис.13.2. 

 

 

Рис.13.2. Вигляд таблиці “Ввод” та графіка Ганта після призначення ресурсів 

задачам 

 

Тема 14. Представлення звітності про проект в Microsoft Project 

 

Після того, як здійснено призначення ресурсів задачам MS Project  

автоматично будує гістограму потреби в трудових ресурсах, показуючи 

на ній максимальні значення потреби в ресурсах  впродовж заданого 

користувачем часу.  

Представлення звітів про використання ресурсів в МР здійснюється:  

а) в графічній формі (гістограма розподілу трудових ресурсів) ; 

б) в табличній формі . 

Для того, щоб переглянути побудований   графік трудових ресурсів 

( рис.14.1) необхідно : 

а) виділити піктограму  «Окно», вказати «разделить» - після цього в 

верхньому вікні  повинен бути графік Ганта; 

б) зайти в нижнє вікно; 

в)  виділити  піктограму «Вид» і вказати «график ресурсов»; 
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г ) стати на рядок, де є трудовий ресурс (наприклад «Підготовчі 

роботи»), після цього в нижньому вікні з’явиться гістограма розподілу 

трудових ресурсів (робітників). 

 
 

Рис.14.1. Суміщені графік Ганта та графік  розподілу трудових ресурсів 

(робітники) 

 

Крім представлення звітів про використання ресурсів в графічній 

формі  В MS Project дає можливість  отримати інформацію про розподіл 

ресурсів в табличній формі за вказаний  проміжок часу (весь проект, 

рік, півріччя, квартал, місяць, тиждень, день) для всіх задач (сумарних 

задач та під задач ), а також для кожного виду ресурсів Після вивчення 

та оцінки цих даних можна проводити коригування завантаження 

кожного з ресурсів.  

MS Project дозволяє розраховувати та оптимізувати не тільки 

основні види ресурсів проекту, але і затрати. На рис. 14.2 приведена 

таблиця з результатами розрахунків затрат фінансових ресурсів як для 

проекту в цілому, так і для кожної  з  задач (робіт). 
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Рис. 14.2.Таблиця з результатами розрахунків затрат як для  проекту в 

цілому, так і для кожної із задач (робіт)  
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