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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання дисципліни — закріплення отриманих знань з управління проєктами 

та оволодіння методологією інжинірингу цінності в проектах девелопменту, та оцінки їх 

результатів, орієнтуючись на кращу закордонну практику управління інжинірингом в проектах 

будівництва. 

 

Завдання вивчення дисципліни. Знання та вміння. Теоретична та практична 

підготовка з управління проєктами та оволодіння методикою інжинірингу в проектах 

девелопменту,  оцінки їх результатів, орієнтуючись на кращу міжнародну практику управління 

інжинірингом в проектах будівництва. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати техніку аналізу процесів 

проектування об’єктів нерухомості, процедур інжинірингу цінності, методики планування та 

моніторингу етапів проведення інженерних досліджень в проєктах будівництва, практику 

розробки планів реалізації інжинірингу в проєктах будівництва з демонстрацією отриманих 

знань та навичок з інших дисциплін. Студенти отримають навички з оцінки результативності 

інжинірингових рішень. 

 Студенти повинні вміти: 

– планувати роботи по проведенню інжинірингу цінності;  

– обирати найкращу модель виконання проєкту; 

– управляти реалізацією інженерних досліджень в проєктах будівництва.  

 
   

Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни  
 

Код Зміст Результати навчання 

Загальні компетентності. 
ЗК1. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні 

Знати: основні принципи і базові поняття 

методології інжинірингу цінності, прийоми 

вартісно-функціонального аналізу, відмінності 

інжинірингу від традиційного управління 

проєктами; правила оформлення вимог замовника 

Вміти: складати ланцюги системного 

функціонального аналізу, формулювати звіт про 

аналіз цінності проєкту; встановлювати 

послідовність постановки цілей проєкту та їх 

досягнення; формулювати мету і задачі проєкту з 

позицій сучасного інжинірингу 

 

ЗК2. Здатність до спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності) 

 

Знати: процедури проведення сесій управління 

цінністю, правила організації інжинірингу цінності 

на рівні організації та на між організаційному рівні, 

правила спілкування і обміну думками в 

міждисциплінарних проєктних командах  

Вміти: застосовувати стандартні процедури для 

прийняття кращих інжинірингових рішень, 

враховувати позиції різних зацікавлених сторін для 

формування найбільш збалансованих і надійних 

рішень 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) 

Знати: методологію управління цінністю, креативні 

технології включаючи техніки рішення 

(розв’язання) винахідницьких задач  

Вміти: модернізувати існуючі рішення, здійснювати 

технічний аудит проєктів девелопменту, 

формулювати раціоналізаторські пропозиції, 
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будувати карти осмислення технологій, явищ і 

продуктів 

 

ЗК7. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу 

Знати: прийоми удосконалення систем, принципи 

аналізу і синтезу проєктів створення цінностей 

Вміти: аналізувати проєктно-конструкторські 

рішення, відокремлювати окремі елементи, 

визначати пріоритети окремих елементів і загальні 

пріоритети замовника (споживача, забудовника), 

збирати окремі елементи в логічні ланцюжки 

створення цінності; відбирати і аналізувати 

необхідну інформацію для інжинірингу проєктів 

девелопменту 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК1. Здатність обирати та 

використовувати концепції, 

методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у 

відповідності до визначених 

цілей та міжнародних 

стандартів 

Знати: основні характеристики (переваги та 

недоліки) різних моделей виконання проєктів 

девелопменту; міжнародний кращий досвід в сфері 

побудови карт ланцюжків постачання кінцевої 

будівельної продукції, принципи управління 

протягом всього проектного циклу об’єктів 

будівництва 

 

Вміти: оцінити альтернативи і обрати найкращу з 

них, застосовувати міжнародний стандарт 

методології цінності в управлінні проєктами 

девелопменту 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Інжиніринг і методологія цінності 

Тема 1. Вступ. Поняття інжинірингу цінності. Введення в предмет інжинірингу в 

девелопменті. 
Тема 2. Сбір вихідних даних інжинірингу. 

Тема 3. Управління розробкою архітектурної концепції.  

Тема 4. Принципи та метод інжинірингу цінності. 

 

Модуль 2. Проектування і моделі виконання проектів у будівництві 

Тема 1. Управління проектуванням об’єкту нерухомості. 

Тема 2. Інжиніринг і БІМ, Кристал управління цінністю.  

Тема 3. Моделі виконання проєктів, їх порівняльний аналіз.  

 

Індивідуальна робота (РГР) 

Підготовка аналітичної записки і здійснення розрахунків по інжинірингу цінності обраного 

проєкту девелопменту. 
 

Теми практичних занять 

№ Назва теми 

1 Формування плану розробки концепції проєкту девелопменту   
2 Робота в команді інжинірингу цінності 
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№ Назва теми 

3 Ділова гра (бізнес-кейс) з інжинірингу цінності в проєктах девелопменту. 
 

 
Теми лабораторних занять 

№ Назва теми 

1 Визначення пріоритетів замовника будівництва 
2 Застосування інтеграційних підходів в інжиніринг і управління проєктами 
3 Ділова гра з виконання проєкту з урахуванням покращень інжинірингових рішень. 

 

Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 

Розподіл балів для дисципліни  

 

Поточне оцінювання 
Індивідуальна 

робота (РГР) 

Підсумковий 

залік 

Сума 

балів 
Змістовні модулі – відповідні ділові ігри 

1 2 

20 20 20 40 100 

 

 

Методичне забезпечення дисципліни 

 

Рекомендована література 

 

Базова 

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Дивелопмент: Учебное пособие / И.И. 

Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; Под редакции проф..И.И. Мазур. – М.: ЗАО 

«Издательство «Экономика», 2004. – 521 с.. 

2. Привлечение капитала: Пособие Эрнст энд Янг. М.,1995 

3. Реструктуризация предприятий и компаний. И.И.Мазур, В.Д.Шапиро и др. 

Справочное пособие/ Под ред.И.И. Мазура.-М.: Высшая школа, 2000.- 587с.  

4. Цай Т.Н., Грабовий П.Г., Марашда Бассам Сайел. Конкуренция и управление рисками 

на предприятии в условияхрынка. М.,1997. 

5. Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Богдан Т.П. Антикризисное управление динасами в 

условиях неопределенности – К.: «Саммит-Книга», 2012. -168 с.: ил. 

6. Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Танака Х. Управление инновационными проектами и 

программами на основе системы знаний Р2М: Монография.– К.: «Саммит-Книга», 2012 – 272с. 

7. Керівництво з управління інноваційними проектами і програмами організацій: 

Монография./ / Переклад на українську мову під редакцією проф. Ярошенка Ф.О./ К:Новий 

друк, 2010. 160с.-Бібліогр.: з 158-160. 

 

Допоміжна 

1. Керівництво з питань проектного менеджменту PMBOK, К.: Ділова Україна, 2000. -

197с. 

2. Бушуев С.Д., Гурин  Э.А. Инвестиционные инструменты проектного менеджмента. К.: 

Укр. ИНТЭИ, 1998. – 184с. 
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3. Бушуев С.Д. Морозов В.В. Динамическое лидерство в управлении проектами. 

Учбовий посібник. К.: Ділова Україна 2000, 310с.  

4. Перспективи інноваційного розвитку України. К.: Альтерпрес 200. 

5. Затвердження інноваційної моделі розвитку України. К.: КНА КПІ. 2003. 

6. Керівництво з основ проектного менеджменту/ Р. Дункан; Комітет з питань стандартів 

РМІ. - Київ, 1999. - 197 с. 

Словник - довідник з питань управління проектами/ За ред. С.Д.Бушуева. - Київ: 

Видавничий дім "Деловая Украина", 2001. - 640 с. 

Управление проектами: Монография/ Под ред. В.Д. Шапиро. - СПб: ДваТрИ, 1996. - 610 

с. 

 

 

Інформаційні ресурси 

1.  http://library.knuba.edu.ua/ 

2. http://org.knuba.edu.ua 

http://library.knuba.edu.ua/

