
Планування проекту для будівельної  
компанії  «Гарант Девелопмент» 

 

Частина 1. 

Григорій пропрацював у будівельній компанії  «Гарант Девелопмент» уже 

п’ять років, в основному на адміністративних посадах. Три місяці назад 

Григорію повідомили, що його переводять у відділ управління проектами. 

Григорій дуже зрадів, бо ж робота над проектами – це прямий шлях до 

підвищення. Усі керівники з вищої ланки у «Гарант Девелопмент» колись 

починали сходження з якогось вдалого проекту. 

Григорій зустрівся зі своїм начальником, Юрієм, який розказав про нові 

обов’язки Григорія щодо нового будівельного проекту, який їм щойно 

замовили. Цей проект полягав у побудові невеликого приміщення для 

комерційних потреб. Власники планували відкрити в ньому маленький 

торговий центр, оскільки розташування було вигідне – якраз напроти 

гуртожитків університету. Розмір ділянки і витрати на будівництво зумовили 

масштаб проекту – це мало бути приміщення на чотири магазини, приблизно 

однакового розміру. Це була основна вимога замовника. Всі інші питання 

щодо забудови лишались на розгляд будівельної компанії. 

Григорію тепер потрібно розробити адекватний план проекту, продумавши 

основні види діяльності. Наразі він намагається виокремити усі загальні види 

діяльності, не вдаючись у деталі, тобто виписати основні кроки будівництва 

приміщення. 

 

Питання 

1. Продумайте структуру розбиття робіт (WBS), виокремивши 

мінімум 20 кроків, які треба зробити, щоб здійснити проект. Як 

зазначено у кейсі, не вдавайтесь у надмірну деталізацію, продумайте 

загальні види діяльності. Визначте послідовність виконання робіт. 

2. Припустімо, тепер вам треба визначити тривалість виконання 

кожного виду робіт. Як для цього можна використати наступні 

підходи: а. Оцінка експерта; б. Минулий досвід; в. Математичні 

розрахунки? Який з підходів ви вважаєте найкориснішим? 

 



Частина 2. 

Григорій управляє проектом уже цілий рік. Його дуже турбує той факт, що 

роботи сильно відстають від графіка. Кілька накладок, запізнення з підвозом 

будівельних матеріалів, погана погода і інші непередбачувані обставини 

спричинили одну затримку за іншою. Початковий план передбачав, що 

проект має тривати 16 місяців (тобто, закінчитись уже через 4 місяці), але 

керівник будівельної ділянки запевнив Григорія, що вони аж ніяк не 

вкладуться в цей термін. Запізнення з завершенням робіт має кілька поганих 

наслідків – і для «Гарант Девелопмент», і для Григорія. Для компанії кожен 

тиждень затримки поза обумовлену дату означає виплату неустойки. Для 

Григорія особисто невдача на першому ж проекті дуже негативно 

позначиться на кар’єрних перспективах.  

Григорій переговорив з начальником про можливі варіанти. Позитивним є 

те, що на цьому проекті компанія отримала прибуток трохи більший від 

звичайного, тому начальство виділило Григорію додаткові 30 000 дол. до 

загального бюджету проекту, які можна використати за потреби. Але погано, 

що дата завершення проекту є фіксованою і не може бути перенесена без 

великого штрафу – а «Гарант Девелопмент» до цього не готова. Тобто 

завдання у Григорія чітке – можна використати додаткові гроші, але 

додаткового часу не буде. 

Григорій уже призначив зустріч з керівником будівельної ділянки і іншими 

важливими членами команди, щоб обговорити можливість ущільнення 

розкладу. Він вже прорахував, що можна дещо пришвидшити роботи і 

наблизитись до планованої дати здачі об’єкту, але це вимагатиме значних 

витрат. Йому треба обговорити це з членами команди і зважити – чи є сенс 

ущільнювати розклад? 

 

Питання: 

1. Наведіть аргументи за і проти ущільнення розкладу. 

2. Уявіть, що ви начальник Григорія на цьому проекті. Як би ви порадили 

йому діяти? Що треба прийняти до уваги, перш ніж ущільнювати 

розклад? 
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