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Методологія проектно-орієнтованого управління в Україні стала загальновизнаною ідео-

логією розробки і здійснення комерційних та інших проектів. Безумовно, всі організації і підп-
риємства в процесі своєї діяльності здійснюють проекти, і все більша кількість їх реалізується 
саме в рамках проектного підходу. Успішне виконання проекту залежить від багатьох чинників,  
ключовими серед них є вибір топ-менеджера, створення проектної команди, залучення інших 
трудових ресурсів до проекту з метою його успішного і найбільш ефективного завершення [1]. 

Важливим чинником, що впливає на рівень професійної компетентності випускників, став 
ринок праці, який частково змінив роль освіти, перевівши її в економічну категорію з орієнту-
ванням на технологічні інновації виробництва, які вимагають постійного вдосконалення та 
оновлення професійних знань і умінь. 

Отже, організація підготовки фахівців у вищій школі повинна враховувати принципи рин-
кової економіки, основи теорії менеджменту і забезпечувати безперервний відбір кращих із 
кращих менеджерів для галузей промисловості, які б забезпечили взаємодію знань, систем, під-
систем, технологічних процесів, людей, направлених на створення товарів чи послуг. 

Для майбутніх фахівців спеціальності “Охорона праці в машинобудуванні” стає актуаль-
ним постановка і викладання студентам нової дисципліни “Управління проектами” (УП). Так, в 
базовому документі української національної сертифікаційної програми з управління проекта-
ми до процесів, обов'язково присутніх в проектах, що розробляються, входять процеси, що за-
безпечують завдання з охорони здоров'я, безпеки, охорони праці і навколишнього середовища 
[2]. Для реалізації цих завдань проекту з найбільшою ефективністю організація повинна вико-
ристовувати положення стандартів ISO 9001:2001 в частині реалізації процесів з охорони праці. 

Діяльність фахівця з охорони праці за кваліфікаційними вимогами спрямовується на:  
— контроль за додержанням у підрозділах підприємства чинного законодавства, правил, 

стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії; 
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— розробку проектів планів щодо поліпшення умов і охорони праці, зміцнення здоров'я  
працівників; 

— впровадження більш досконалих засобів захисту, заходів щодо створення безпечних і здо-
рових умов праці, а також рекомендацій науково-дослідних установ з організації праці з метою збе-
реження здоров'я і працездатності людей, підвищення змістовності та привабливості праці; 

— перевірку технічного стану устаткування, визначення його відповідності вимогам без-
печного ведення робіт; 

— контроль за роботою устаткування, своєчасністю проведення випробувань та перевірку 
правильності експлуатації; 

— розслідування випадків виробничого травматизму, захворювань, вивчення їх причин, 
аналізу ефективності запроваджених заходів щодо їх запобігання.  

Кваліфікаційні вимоги до фахівців відображені в структурі їх діяльності (див. таблицю). 
Структура діяльності фахівців зі спеціальності “Охорона праці”; 

 кваліфікація  — “Інспектор з охорони праці” 

Структура діяльності 
Ціль (продукт) Предмет Засоби Процедури 

Збереження життя, здо-
ров’я і працездатності 

людини у процесі трудо-
вої діяльності 

Людино-машинні 
системи: захист пра-
цюючих у робочій 
зоні, профілактика 

небезпек 

Система правових, соціа-
льно-економічних, органі-
заційно-технічних, саніта-
рно-гігієнічних і лікуваль-
но-профілактичних заходів 

та засобів 

Планування, вико-
нання, аналіз, удо-
сконалення, управ-
ління персоналом, 
навчання персоналу 

 
Розв’язання вказаних виробничих завдань можливо за рахунок реалізації процесів: 
— виявлення законів та інструкцій, що відносяться до проекту; 
— виявлення зон ризику для здоров'я людей, безпеки, охорони праці і навколишнього се-

редовища, а також вимог і обов'язків, що існують до цих аспектів; 
— проведення оцінки існуючої ситуації; 
— складання планів і розробка процесів охорони здоров'я, безпеки, охорони праці і навко-

лишнього середовища; 
— проведення моніторингу і контролю ефективності цих планів; 
— облік проблем і ризиків, що виникають; 
— документування отриманого досвіду і застосування його в майбутніх проектах. 
В сучасних умовах діяльність щодо охорони праці (ОП) в організаціях і установах різного 

профілю будується як сукупність заходів забезпечення безпеки працюючих. Кожний з цих за-
ходів є окремим проектом зі своїми ресурсами, строками і спрямуванням. Тому опанування 
майбутніми фахівцями з охорони праці методологією проектного управління є нагальною не-
обхідністю, що співпадає з вимогами сучасного ринку праці. 

Проект повинен виконуватися на основі законів проектного управління [3]. 
Закон ініціації проектів. Команда проекту та його турбулентне оточення складають систе-

му, в якій існуючі взаємозв'язки визначають результат проекту. 
Закон “сили мрії” (закон планування). Планування проекту починається від результату. 
Закон управління якістю проекту. Ринок вибирає найкращих: з тих, хто виявився найро-

зумнішим, найсильнішим, найшвидшим. 
Закон контролю параметрів процесів проекту. Очікувані вигоди та реальні втрати у прое-

ктах пропорційні рівню ризику (авантюризму). 
Закон постійного поліпшення процесів проекту. Креативність пропозицій з вдосконалення 

проектів залежить від рівня фінансування. 
Закон завершення проекту. Проекти завершуються з різними результатами по відношенню 

до очікувань. 
Управління проектами, за визнанням багатьох фахівців, забезпечує такі напрямки, щодо 

об’єкта проектування [2, 4]: 
— управління змістом проекту, що розкриває його предметну область від розробки замис-

лу до постановки конкретних завдань, формування робочої структури проекту (Work 
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Breakdown Structure, WBS); 
— управління строками у проекті, що засноване на моделюванні в одному з програмних 

засобів УП, та отримання таких показників, як тривалість, початок та закінчення всього проек-
ту, його окремої фази чи роботи; 

— управління ресурсами проекту розділяється на планування людських ресурсів, що до-
зволяє отримати організаційну структуру проекту (Organization Breakdown Structure, OBS), ви-
конати аналіз учасників, визначити вплив зовнішнього середовища та отримати плани-графіки 
залучення трудових ресурсів до робіт проекту. Другий напрямок управління ресурсами перед-
бачає планування матеріально-технічного забезпечення. У дисципліні “Управління проектами” 
даний напрямок виділено в окрему складову — управління поставками проекту. Результатом 
розробки цього питання є отримання планів-графіків використання матеріальних ресурсів робіт 
проекту та графіків поставок цих ресурсів на площадку проекту;  

— управління вартістю проекту, основане на вартості ресурсного забезпечення та тривало-
сті його робіт. Результатом розробки цього напряму є затверджений бюджет проекту та план-
графіки потреб інвестиційного фінансування. 

Наступними складовими проектного управління, які повинні бути включені як до плану 
виконання проекту, так і до плану його фінансування з обов’язковим ресурсним забезпеченням, є  
управління: ризиками проекту, якістю, комунікаціями, інтеграцією проекту. 

Області знань дисциплін “Управління проектами” та “Охорона праці в машинобудуванні” 
мають багато спільного. Насамперед це стосується управління якістю. Управління проектами 
розглядає управління якістю як процес постійного вдосконалення та контролю на кожному з 
етапів життєвого циклу проекту, що використовує відомий цикл Шухарта-Демінга [5]. З іншого 
боку, діяльність з охорони праці можна розглядати як цільову програму удосконалення вироб-
ничого середовища шляхом виконання низки окремих проектів щодо усунення можливих ви-
робничих небезпек. Тому таку діяльність слід віднести до удосконалення організації, яка під-
порядковується змінам, що впроваджуються внаслідок виконання цільової програми. Означе-
ний підхід створює основу сучасного управління організаціями з формуванням парадигми про-
ектно-керованих організацій, у яких основою для змін є низка проектів, що об’єднані загальним 
баченням і метою. Ця багатокомпонентність знайшла відображення у навчальних планах ви-
кладання дисциплін. 

Вивчення дисципліни “Управління проектами” базується на знаннях і вміннях, отриманих 
студентами при вивченні дисциплін: “Безпека життєдіяльності”, ”Використання ЕОМ в інжене-
рній практиці”, “Економіка підприємства”, “Експлуатація та обслуговування машин”, “Техно-
логічні основи машинобудування”, “Законодавство з охорони праці”, “Охорона праці”, “Стан-
дартизація в охороні праці”, “Техногенні небезпеки на промислових підприємствах” та інших 
дисциплін фундаментального, професійно-орієнтованого і спеціального циклів. 

Практичні заняття дають можливість студентам набути практичних навичок застосування 
сучасних інформаційних технологій, систем автоматизації управління проектами за допомогою 
програмного забезпечення Microsoft Project 2007 для розв’язання типових задач, тематика яких 
пов’язана з плануванням проектів у галузі охорони праці та забезпечення техногенної безпеки у 
виробничій та невиробничій сферах. 

Отримані знання, уміння і практичні навички використовуються при виконанні курсових, 
дипломних проектів і магістерських атестаційних робіт, для чого в програмі пропонується орі-
єнтовний перелік тем, пов’язаних з реальною тематикою. 

Метою викладення дисципліни є надання студентам цілісного і логічно-послідовного сис-
темного знання про суть управління підприємством через проекти, людськими та фінансовими 
ресурсами підприємств та установ, розкриття основ теорії та методології планування проектів. 

Суть дисципліни ― вивчення особливостей процесу планування проектів, пов’язаних з 
впровадженням заходів з охорони праці на підприємствах та в установах, аналіз сучасних тео-
рій планування проектів, вивчення методів планування проектів, набуття практичних навичок з 
розробки проектів. 

Після завершення викладення дисципліни студент повинен знати теоретичні основи плану-
вання проектів, основні функції управління проектами, способи планування змісту проекту, 
джерела ресурсного забезпечення проекту, ризики, що виникають при плануванні проектів; 
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вміти: планувати зміст проекту, контролювати хід виконання проекту, формувати команду 
проекту, користуватися пакетами прикладних програм під час планування проектів. 

Проектний підхід відрізняється від загальноприйнятих методів управління змінами в орга-
нізаціях орієнтацією на результат. При цьому послідовність виконання заходів з ОП на підпри-
ємствах ніколи не припиняється. Це пов’язане зі старінням обладнання і технологій, з іннова-
ційним розвитком систем управління, зі зміною функціональних обов’язків працівників унаслі-
док автоматизації процесів. Тому з цієї низки альтернативних проектів слід виявляти і викону-
вати ті з них, які у відповідності до принципу Парето забезпечують максимальну ефективність 
заходів при ресурсних обмеженнях.  

Формування компетентності фахівців з ОП передбачає розробку робочої програми, мето-
дичного забезпечення для самостійної роботи та курсового проектування [6]. Для підвищення 
результативності навчального процесу необхідні вивчення і широке застосування сучасних 
програмних продуктів (MS Project, Prima Vera, Gant Chart, Jirra), які є визнаними засобами щодо 
розробки інформаційного супроводу проектів. Це необхідно також для ефективного спілкуван-
ня з проектними менеджерами світової спільноти [4,7]. 

Удосконалення змісту навчальної діяльності у напрямку задоволення потреб промисловос-
ті у фахівцях з ОП, які опанували методологію управління проектами, є суттєвим внеском ви-
щої школи у розбудову і становлення сучасних підприємств. Тривалий час освітня система бу-
ла орієнтована на певний перелік спеціальностей, що  стримувало пошук нових інструментів і 
механізмів організаційного управління. Зараз є потреба у підготовці фахівців за відкритою но-
менклатурою — з множиною вмінь і компетенції, які дозволять вирішувати завдання виробни-
чої безпеки у різних галузях промисловості. Проектний менеджмент в цих умовах є дійовим 
інструментом досягнення очікуваних результатів.  
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