
 

  

 

   
 

Навчальна програма 

Керівник будівельних проектів Advanced/ Construction Project Manager Advanced 

#CPMA2 

Старт програми: 17 грудня, 2021 року. 

Завершення навчання на програмі: 1 травня, 2022 року. 

Термін навчання: 6 місяців, 5 навчальних аудиторних модулів + 1 виїзний модуль в 

межах України, навчальні дні 1 раз на місяць (п’ятниця, субота, неділя). 

Місце навчання: Unit.Сity, м. Київ, вул. Дорогожицька, 3, корпус В10, школа PRO PM 

Формати навчання: основний формат – «сase study» (вирішення конкретних задач – 
ситуацій (кейсів), командна гра; практичні та лекційні заняття, командні домашні завдання, 

виїзний модуль, підготовка дипломної роботи на командному проекті та її презентація.   

Профіль учасників програми: керівники будівельних проектів/компаній (за 
результатами співбесіди та тестування), випускники програми CPM.  

Вартість навчання*: - 85 000 грн. Можлива помодульна (помісячна) оплата. 

Для членів спільноти PRO PM Family особлива ціна. 
*Окремо оплачуються витрати на проїзд, проживання під час виїзного модуля. 

Структура програми Керівник будівельних проектів Advanced (СРMA2)* 

 

Модуль 

Курси Навчальні 

дні 

Тривалість 

модуля 
Модуль 1. 

Тренди 
інвестиційно-
будівельного 

ринку.  
Лідерство та 

команда. 
Цілепокладанн

я.  
 
 

• Тренди на інвестиційно-будівельному ринку 

під час та після кризи. Куди рухатись? 
• Лідерські навички для керівників 

інвестиційно-будівельних проектів - як їх 
розвинути. 

• Збір ідей для інвестиційно-будівельних 

проектів.  Формування команд з учасників  під 
ідеї проектів. 

• Проектування команди управління проектом, 
ролі в проектній команді. Делегування.  

• Цілепокладання в проекті. Стейкхолдери 
проекту та їх цілі. 

• Виконання командного домашнього завдання.  

17-

19.12.2021 

17.12.2021

-
20.01.2022 

Модуль 2. 
Виїзний 

модуль  в 
компанію в 

межах України  

• Командний виїзний 1 – денний модуль (в 
межах України) 

21.-
23.01.2022 

21.01-
10.02.2022 

Модуль 3. 
Статут та план 

реалізації 

проекту.  
Бізнес план.  

Ризики.  
 

• Представлення домашнього завдання від 
команд. 

• Статут проекту. План реалізації проекту. 

Іноземний досвід складання та використання 
даних інструментів (іноземний спікер). 

• Гібридна модель управління проектами. 
• Як оформити бізнес-план інвестиційно-

будівельного проекту. Робота з інвестором, 

11-
13.02.2022 

11.02-
10.03.2022 



 

  

 

   
 

обґрунтування доцільності інвестування в 
проект. 

• Закупівлі. Тендерні процедури. 

• Прийняття рішень в умовах невизначеності. 
Ризики в проектах. Робота з ризиками. 
Управлінські рішення на підставі аналізу 
ризиків. 

• Ризики майбутнього 

• Виконання командного домашнього завдання. 
Модуль 4. 

Графік 
проекту.  

Переговори.  
Партнерські 
відносини.  

 

• Представлення домашнього завдання від 

команд.  
• Аналіз засвоєних обсягів/ Перевірка графіку 

проекту. 
• Переговори в проектах. В яких ситуаціях 

проводити. Як проводити. Як оформлювати 
результати. Переговори по продажах, з 

купівель, з партнерства, при перевірках тощо. 
• Партнерські відносини,  як їх оформлювати.  
• Виконання командного домашнього завдання. 

11-

13.03.2022 

11-

31.03.2022 

Модуль 5. 
Аналіз 

освоєних 
обсягів.  

Економіка.  
Бюджетування

.  
 

• Представлення домашнього завдання від 
команд.  

• Капітальне бюджетування в проекті - іноземні 
кейси.  

• Графік проекту. 
• Виконання проекту та управління змінами в 

проекті.  
• Емоційний інтелект для Керівника проекту. 
• Виконання командного домашнього завдання. 

1-
3.04.2022 

1-
28.04.2022 

Модуль 6. 
 

Диплом 

• Кайдзен та Total Quality Management. Lean в 
будівництві. 

• Рефлексія навчання на програму Керівник 
будівельних проектів Advanced. 

• Ведення змін. 

• Новий Я. Розширення горизонту мислення 
• Захист дипломних робіт командами. 
• Вручення дипормів та випускний. 

29.04-
01.05.2021 

29.04-
01.05.2021 

* В програму можуть бути внесені зміни, але виключно з метою її покращення та в інтересах 
учасників. 

 
Дізнатись більше про програму на сайті propm.pro 

Координатор програми Керівник будівельних проектів Advanced 
Анастасія Комендант 

ak@propm.pro 
+38 097 710 9119 

https://propm.pro/programa-kerivnik-budivelnix-proektiv-advanced-cpma/
mailto:ak@propm.pro

