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 ПЕРЕДМОВА 
 

Тлумачний словник трактує поняття “проект” як розроблений 
план, задум, попередній текст будь-якого документу. Проект – це 
документ, який містить систему взаємопов’язаних у часі й просторі 
та узгодженими заходів і дій, спрямованих на розвиток 
підприємства. Розробка інвестиційних проектів повинна стати 
законом для всіх форм і видів підприємництва.В проектах 
розглядаються науково-технічні, технологічні, організаційні, 
соціальні, фінансові та інші аспекти підприємницької діяльності.  

Основним принципом концепції управління проектами є: 
▪ поглиблення рівня обґрунтованості інвестиційних рішень 

шляхом багатоваріантних (не менше трьох) та багатофакторних 
оцінок (технологічних, економічних, соціальних, екологічних); 

▪ високий ступінь координації та контролю у процесі його 
реалізації; 

▪ системний аналіз та постійне відстежування зовнішніх 
факторів і їх змін (кон’юнктури ринку непередбачених обставин та 
негативних факторів, які можуть виникати). 

В практиці підприємницької діяльності, пов’язаної з 
інвестиціями, як правило, виникають питання: де взяти гроші, як їх 
обліковувати та ефективно використовувати. Відповісти на ці та 
інші запитання буде набагато простіше фахівцю з інвестиційного 
менеджменту. Навчальна дисципліна “Управління проектами” 
передбачає ґрунтовне вивчення майбутніми фахівцями теоретичної 
та методологічної бази даного напряму діяльності. Передбачено 
вивчення таких тематичних розділів, як: 

• процес управління підприємницькими проектами; 

• оцінка та прогнозування інвестиційного ринку; 

• концепція підприємницького проекту; 

• технологія розробки і реалізації проектних рішень; 

• інвестиційне проектування; 

• обґрунтування бізнес-проектів; 

• експертиза та оцінка проектів; 

• механізми управління проектами; 

• комп’ютерні технології управління проектами. 
Практична частина курсу передбачає формування елементарних 

навичок створення й управління різноплановими проектами, 
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поєднання яких у різних комбінаціях дасть змогу ефективно 
використовувати інвестиційні ресурси будь-якої підприємницької 
структури. Значна увага приділена використанню пакетів 
прикладних програм. 

Рівень засвоєння знань передбачено оцінювати за допомогою 
контрольної тестової програми, яка є складовою частиною 
комплексу контрольних робіт з дисципліни. 

 
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ,  

ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 

Практична робота на реальному ринку – найважливіша складова 
справжнього професіоналізму. Професійні менеджери, управляючі 
активами фінансових інститутів, повинні добре розумітися на 
описанні характеристик та особливостей фінансового ринку, його 
моделей та інструментарію. Роботу з планування, контролю та 
управління грошовими коштами або капіталом індивідуальних 
інвесторів чи інститутів називають інвестиційним менеджментом. 
Менеджери інвестиційних інститутів управляють капіталом у 
відповідності з певними цілями, з врахуванням їх особливостей та 
обмежень. 

В процесі вивчення дисципліни “Управління проектами” студен-
ти повинні ґрунтовно вивчити теоретичну та методологічну базу 
даного напряму діяльності.  

Предметом дисципліни “Управління проектами” є вивчення 
концепцій, методології, підходів і критеріїв визначення, порівняння, 
обґрунтування альтернативних рішень та проектів за умов 
обмеженості наявних ресурсів. 

Головна мета вивчення дисципліни “ Управління проектами” – 
дати студентам уявлення про методологію підготовки та реалізації 
проектів, способи та засоби залучення ресурсів для реалізації цих 
проектів, а також управління фінансовими ресурсами у галузі 
вкладання капіталу шляхом здійснення реальних і фінансових  
інвестицій та формування оптимальної структури інвестиційного 
портфеля. 

Вивчення дисципліни “Управління проектами” передбачає 
розв’язання таких завдань: 
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• опанування основ ринкової економіки стосовно методів 
підготовки, експертизи й оцінки проектів; 

• ознайомлення з головними концептуальними поняттями, 
методами та підходами, які використовують у вітчизняній та 
міжнародній практиці при управлінні проектами; 

• удосконалення процесів прийняття рішень при розробці й 
реалізації проектів. 

Опанування курсу дозволить студентам: 

• здобути знання про найважливіші чинники і критерії, які 
враховуються на різних стадіях життєвого циклу проекту; 

• виробити практичні навички щодо процедур, прийомів і 
методів, які використовуються міжнародними, державними та 
приватними організаціями при розробці та експертизі проектів; 

• сформувати правильне економічне мислення у прийнятті 
рішень щодо розвитку діяльності у сфері економіки; 

• використовувати інформаційні технології і ЕОМ, 
автоматизувати процес управління проектами.  

 

2. САМОСТІЙНА РОБОТА У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ  

 

Методологія процесу навчання та, відповідно, оцінювання знань 
студента в кредитній системі організації навчального процесу 
полягає у його переорієнтації із лекційно-інформативної на 
індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму та 
на організацію самоосвіти студента. 

В навчальних планах спеціальностей в рамках кредитно-
трансферної системи організації навчального процесу все чіткіше 
реалізується тенденція до скорочення аудиторних годин та 
збільшення кількості годин, які відводяться на самостійну роботу 
студента (50-60% навчального часу). Самостійна робота є основним 
засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний 
від обов’язкових занять, без безпосередньої участі викладача. 

Методика вивчення дисципліни «Управління проектами» 
базується на синтезі лекцій і практичних  занять, а також 
самостійної позааудиторної роботи студентів.  

Засвоєння теоретичного матеріалу повинно здійснюватися за 
допомогою вивчення лекційного матеріалу, самостійної роботи з 
монографічною, методичною, довідковою літературою, періодикою, 
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індивідуальних завдань. Лекції проводяться із застосуванням 
традиційних і активних методів, кодограм, роздаткових матеріалів. 

Практичні заняття доцільно проводити у формі експрес-
опитувань, тестування, заслуховування рефератів. На заняттях 
студенти повинні закріплювати отримані теоретичні знання, а 
викладач - контролювати хід засвоєння навчального матеріалу. При 
підготовці до занять студентам доцільно самостійно проробляти 
ключові питання лекції, вирішувати тести.  

На практичних заняттях студенти повинні набути вмінь та 
навичок управління проектами. Для досягнення цієї мети слід 
практикувати такі методи навчання: розв'язання конкретних 
ситуацій, міні-кейсів, ділові та рольові ігри, „круглий стіл”, „карта 
ідей” та інші. Для самостійної підготовки до практичних занять 
студенти мають можливість вирішувати запропоновані типові 
управлінські  ситуації. 

Тобто, самостійна робота студентів – це основа формування у 
них глибоких та міцних знань. Тому основна задача викладача – 
допомогти студенту в його самостійних заняттях. Від рівня 
навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи кафедри 
залежить глибина вивчення дисципліни „Управління проектами”. 
Взаємозв’язок процесів навчання і самонавчання сприяє успішному 
вирішенню основної задачі – підготовці висококваліфікованих 
фахівців. 

Згідно з навчальним планом підготовки студентів денної форми 
навчання  дисципліна „Управління проектами” вивчається протягом 
135 годин (кредитів ECTS – 3,75): 26 години відводиться на лекції, 
14 годин – на практичні заняття, 83 годин – на самостійну роботу 
студентів.  

Якщо для студентів денної форми навчання самостійна робота 
має важливе значення, але не є основною формою навчання, то 
специфіка заочної освіти в тому, що самостійна робота – це основа 
навчального процесу. Згідно з навчальним планом підготовки 
студентів заочної форми навчання дисципліна „Управління 
проектами” вивчається протягом 135 годин (кредитів ECTS – 3,75), 
причому 119 з них складає самостійна робота студентів.  

Програма дисципліни складається з двох змістових модулів. У 
першому змістовому модулі розглядаються основи організації, 
планування  та управління проектами. Другий змістовий модуль 
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містить питання, пов’язані з контрольними, економічними та 
організаційними механізмами управління проектами на стадії їх 
реалізації 

Ефективність самостійної роботи студента залежить від його 
загальноосвітньої підготовки, вмінь працювати з літературою, від 
допомоги викладача в організації вивчення дисципліни. Викладач, 
враховуючи обсяг та зміст навчального матеріалу, особисті якості 
студента, місце його роботи та займану посаду (якщо це стосується 
студентів заочної форми навчання), проблеми навчання, може 
виробити оптимальні форми керівництва самостійною роботою 
студента, надати більш цілеспрямовану та дієву допомогу, що 
сприятиме найбільш швидкому засвоєнню окремих питань, тем, а 
також дисципліни „Управління проектами” в цілому. Викладач 
повинен виховувати і розвивати у студента вміння працювати зі 
спеціальною, методичною, довідковою літературою; контролюючи 
роботу студента, необхідно домагатися, щоб він, ритмічно 
працюючи протягом навчального семестру, глибоко опанував 
теоретичними положеннями дисципліни в установлений 
календарно-тематичним планом термін.  

 
3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
В таблиці 1 наведено зміст самостійної роботи студентів 

спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» з дисципліни 
„Управління проектами”, розподіл годин на самостійні заняття, 
який здійснюється на основі програми в межах бюджету часу, 
затвердженого на дисципліну  навчальним планом. 

 
Таблиця 1 

№ 
з.п. 

Зміст  занять 

Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1. Організація, планування та управління 

проектами 

1. Загальна характеристика управління 
проектами 

6 9 

1.1. Класифікація проектів 3 4 
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продовження табл. 1 
1 2 3 4 

1.2. Модель економічного механізму управління проектами 3 5 

2.  Обгрунтування доцільності проекту 7 9 

2.1. Методичні підходи до визначення інвестиційної 
привабливості та рейтингу об’єктів інвестування 

3 4 

2.2. Структура техніко-економічного обгрунтування проекту 4 5 

3. Основні форми організаційної структури проекту 6 9 

3.1. Основні форми проектних структур 2 3 

3.2. Матрична організаційна структура 2 3 

3.3. Дивізіональна організаційна структура 2 3 

4. Загальні підходи до планування і контролю проектів 6 9 

4.1. Планування реалізації проекту 2 3 

4.2. Технологія оцінювання можливості реалізації проекту 2 3 

4.3. Розробка проектно-кошторисної документації 2 3 

5. Структуризація проекту 6 9 

5.1. Матеріально-технічна підготовка проекту 1 2 

5.2. Сутність і функції структуризації проекту 1 2 

5.3. Двоспрямована структуризація проекту 2 3 

5.4. Триспрямована структура проекту 2 2 

6.  Сітьове і календарне планування проекту 7 10 

6.1. Загальна характеристика сіткових графіків 2 4 

6.2. Сітьове планування в проектах 3 3 

6.3. Календарне планування проектів 2 3 

7. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету 6 9 

7.1. Фінансування проектів.Залучення капіталу 3 4 

7.2. Розробка бюджету проекту 3 5 

Змістовий модуль 2. Контрольні, економічні та організаційні 
механізми управління проектами на стадії їх реалізації 

8. Контроль виконання проекту 6 9 

8.1. Модель планування і контролю проектів 2 3 

8.2. Методи аналізу виконання проекту 2 3 

8.3. Звітування і контроль за змінами 2 3 

9. Управління ризиками в проектах 7 10 

9.1. Розподіл ризиків у проектних контрактах 2 4 

9.2. Інструменти захисту інтересів замовника проекту 3 3 

 9.3. Інструменти захисту інтересів виконавця проекту 2 3 

10. Управління якістю проектів 6 9 

10.1. Концепція управління якістю проекту 2 3 

10.2. Система норм і стандартів 2 3 
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продовження табл. 1 
1 2 3 4 

10.3. Організація контролю якості 2 3 

11. Організація проведення торгів за проектами 7 9 

11.1. Процедури закупівлі. Конкурси 2 3 

11.2. Функції учасників торгів 2 3 

11.3. Порядок проведення торгів 3 3 

12. Формування і розвиток проектної команди 6 9 

12.1. Стратегія управління зацікавленими сторонами 3 4 

12.2. Створення проектної команди 3 5 

13. Програмне забезпечення процесу управління проектами 7 9 

13.1 Загальна характеристика АСУП 3 4 

13.2. Модель проекту в АСУП 4 5 

Разом 83 119 

 

 

4. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами 

План  
1. Проект та специфіка проектної діяльності. 
2. Система управління проектами. 
3. Фази життєвого циклу проекту. 
4. Структура, оточення та учасники проекту. 

Контрольні запитання 

1. Розкрийте суть і зміст управління проектами. 
2. Охарактеризуйте основні та конкретні функції управління. 
3. В чому полягає важливість функції планування? 
4. Яка роль та суть функції координування? 
5. Яка роль та суть функції контролю? 
6. Що таке організаційна структура управління? 
7. Які переваги адаптивних структур управління? 
8. На яких засадах створюються проектні структури? 
9. За яких умов проектна структура діятиме як одна команда? 
10. Які керівні ролі існують в межах проектної структури? 
11. Які етапи становлення проходить єдина команда? 
12. Назвіть переваги та недоліки спіральної моделі життєвого циклу 
управління проектами. 
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13. Назвіть переваги та недоліки каскадної моделі життєвого циклу 
управління проектами. 
14. Розкрийте зміст життєвого циклу управління проектами. 
15. Що включає в себе функціональна підсистема економічного механізму 
управління проектами? 
16. Що включає в себе забезпечуюча підсистема економічного механізму 
управління проектами? 
17. Які переважаючі вимоги стосовно проектів існують сьогодні в 
Україні? 
18. Що включає в себе державний механізм управління проектами? 
19. Дайте загальну характеристику законодавчої бази управління 
проектами. 
20. Як здійснюється державне регулювання умов інвестиційної 
діяльності? 

Теми для обговорення 

1. Як Ви оцінюєте вплив суб’єктивних факторів на результативність 
роботи проектної команди? 
2. Охарактеризуйте вплив екологічних проблем України на державне 
регулювання проектної діяльності. 
3. Яка роль економічних методів управління в умовах ринку? 
4. Які перешкоди існують сьогодні для здійснення ефективної 
інвестиційної діяльності? 
 

Тренінгова тестова програма 

1. Проект — це: 
а) план довгострокових фінансових вкладень; 
б) програма дій з використання фінансових ресурсів; 
в) завдання з певними вихідними даними й плановими результатами 
(цілями), що зумовлюють спосіб його вирішення; 
г) задум (завдання,проблема) та необхідні засоби його реалізації з 
метою досягнення бажаного економічного, технічного, 
технологічного чи організаційного результату. 
 2. До головних ознак проекту не відносяться: 

а) зміна стану для досягнення мети проекту; 
б) обмеженість у часі; 
в) обмеженість ресурсів; 
г) неповторність. 
 3. Визначення мети проекту не передбачає: 
а) визначення результатів діяльності на певний строк; 
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б) обмеження ресурсів проекту;  
в) доведення, що результати можуть бути досягнуті; 
г) визначення умов, за яких результати проекту можуть бути 
досягнуті. 
 4. Управління проектом — це: 
а) мистецтво координування людськими ресурсами протягом 
життєвого циклу проекту; 
б) сукупність заходів, спрямованих на реалізацію проекту з метою 
отримання прибутку; 
в) процес управління командою, ресурсами проекту за допомогою 
спеціальних методів та прийомів з метою успішного досягнення 
поставленої мети; 
г) програма дій, спрямованих на використання резервів 
виробництва. 
5. Координація проекту — це функція управління, яка 

спрямована на: 
а)  пропорційний розвиток різних ланок проекту; 
б) оптимізацію використання трудових, грошових та матеріальних 
витрат; 
в) забезпечення пропорційного розвитку різних сторін проекту за 
умови оптимальних витрат; 
г) формування організаційної структури проекту. 
 6. До процесів в управлінні проектом відносяться: 
а) робоча структура проекту; 
б) створення команди проекту; 
в) сіткові графіки; 
г) аналіз ризиків проекту.  
7. Місія проекту —  це: 
а) генеральна ціль проекту, яка визначається кінцевими резуль-
татами проекту, набором задоволених потреб та сукупністю спожи-
вачів; 
б) загальне бачення шляху досягнення цілей; 
в) бажані результати дій, що вирішують поставлену проблему і які 
повинні бути досягнуті в ході реалізації проекту; 
г) очікувані результати дій, що вирішують поставлену проблему і 
які можуть переглядатись в ході реалізації проекту; 
8. Стратегія проекту —  це: 
а) загальне бачення шляху досягнення цілей; 
б) генеральна ціль проекту, яка визначається кінцевими резуль-
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татами проекту, набором задоволених потреб та сукупністю спожи-
вачів; 
в) бажані результати дій, що вирішують поставлену проблему і які 
повинні бути досягнуті в ході реалізації проекту; 
г) очікувані результати дій, що вирішують поставлену проблему і 
які можуть переглядатись в ході реалізації проекту; 
 9. Основними  критеріями прийняття проекту є: 
а) технічна та технологічна можливість його реалізації; 
б) довгострокова життєздатність; 
в) економічна ефективність; 
г) всі відповіді вірні.  
10. Комплекс намічених цілей, які мають бути досягнуті 
проектом з метою надання очікуваних проектних вигід 
зацікавленим сторонам —  це: 
а) функції управління проектом; 
б) завдання проекту; 
в) управління контрактом та забезпеченням проекту; 
г) результат проекту. 
 
Література: [1, 2, 6, 7, 10]. 

 

Тема 2. Обґрунтування доцільності проекту 
План  

1. Формування інвестиційного задуму проекту. 
2. Оцінка життєздатності проекту. 
3. Аналіз проекту на основі комплексної експертизи. 
4. Критерії оцінки проектної ефективності. 

Контрольні запитання 

1. Сутність інвестиційного ринку. 
2. Визначення ринкової кон’юнктури та її тенденція. 
3. Зміст етапів дослідження кон’юнктури інвестиційного ринку. 
4. Що означає інституційний аналіз для потенційного інвестора? 
5. Визначити мету інформаційного забезпечення інвестиційного 
менеджменту. 
6. Система показників зовнішніх джерел інформаційного забезпечення 
ринку. 
7. Система показників внутрішніх джерел інформаційного 
забезпечення ринку. 
8. Алгоритм вибору цільового ринку. 
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9. Які ринкові цілі включає план маркетингу? 
10. Визначити структуру плану маркетингу. 
11. Які фактори визначають співвідношення форм інвестування? 
12. Яким чином виявляється вплив факторів на форми інвестування? 
13. В чому полягає процес дослідження інвестиційної привабливості 
галузей економіки? 
14. Дати характеристику основних складових елементів оцінки 
інвестиційної привабливості галузей. 
15. Що означає оцінка інвестиційної привабливості регіонів? 
16. Яким чином впливає стадія життєвого циклу підприємства на його 
інвестиційну привабливість? 
17. Визначити склад цільових груп потенційних аналітиків 
підприємства. 
18. Які форми фінансової звітності підприємства використовують при 
проведенні аналізу? 

Теми для обговорення 

1. Охарактеризуйте ступінь впливу зовнішніх та внутрішніх факторів 
на процес здійснення проекту. 
2. Яким чином проводиться процес визначення інвестиційної 
привабливості проекту? 
3. Які зовнішні і внутрішні, щодо підприємства, групи виявляють 
інтерес до його фінансового становища? Проаналізуйте, які групи і в яких 
сторонах діяльності підприємства зацікавлені в першу чергу. 
4. Чому рейтингову оцінку проектів підприємства доцільно проводити 
в контексті стратегічних планів його розвитку? 

 

Тренінгова тестова програма 

 

1.Інвестиційний ринок – це: 
а) система правових і економічних умов інвестиційної діяльності в 
умовах ринку; 
б) сукупність правових, економічних і соціальних відносин між 
продавцями і покупцями інвестиційних товарів та послуг; 
в) система правових і економічних умов фінансової діяльності в 
умовах ринку; 
г) сукупність інвестиційних відносин між продавцями 
інвестиційних товарів 
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2.Середовище  проекту — це: 
а) сукупність зовнішніх та внутрішніх факторів, які сприяють чи за-
важають досягненню цілей проекту; 
б) діяльність, спрямована на реалізацію проекту з максимально 
можливою ефективністю при заданих обмеженнях за часом, 
коштами (і ресурсами), а також якості кінцевих результатів проекту; 
в) комплекс взаємопов’язаних соціально-економічних заходів, 
спрямованих на досягнення генеральних цілей або реалізацію 
певного напряму розвитку декількох мульти- та монопроектів; 
г) команда проекту. 
3.Маркетинг проекту здійснюється на етапі: 
а)реалізації проекту; 
б)завершення проекту; 
в)на всіх етапах життєвого циклу проекту; 
г)ініціації проекту. 
4.Кон’юнктура інвестиційного ринку – це: 
а) сукупність факторів, що характеризують стан інвестиційного 
ринку; 
б) об’єкти інвестування у всіх його формах; 
в) попит і пропозиція; 
г) ціна та конкуренція. 
5.Відбір цільового інвестиційного ринку здійснюється на основі: 
а) масового маркетингу та сегментації споживачів; 
б) множинної сегментації; 
в) структури джерел фінансування; 
г) терміну окупності інвестицій. 
6.Інвестиційною привабливістю галузі вважають: 

а) її характеристику з позицій структурної перебудови; 
б) її характеристику з позиції можливості диверсифікації та 
інвестиційного портфеля; 
в) її характеристику з позиції можливості залучення інвестиційних 
ресурсів; 
г) її характеристику з позицій перспективи розвитку дохідності 
інвестицій та рівня інвестиційних ризиків. 
7.Хто реалізує різні інтереси у процесі здійснення проекту, 

формує власні вимоги відповідно до цілей та мотивації і 
впливає на проект, виходячи зі своїх інтересів, компетенції та 

ступеня залучення до проекту? 
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а) учасники проекту; 
б) топ-менеджмент; 
в) конкуренти; 
г) консультанти. 
8.Який вид аналізу проекту виявляє, які потенційні збитки 

може завдати проект навколишньому середовищу, а також 

визначає заходи, необхідні для пом’якшення чи запобігання 

цим збиткам? 
а) екологічний аналіз; 
б) фінансовий аналіз; 
в) маркетинговий аналіз; 
г) організаційний аналіз. 
9. Комерційна ефективність  проекту : 
а) відображає ефективність для національного господарства в 
цілому, або галузей і підгалузей; 
б) відображає вплив результатів реалізації проекту на доходи і 
витрати відповідного бюджету; 
в)визначається співвідношенням фінансових витрат і результатів, 
що забезпечують необхідну норму прибутковості для інвестора; 
г)визначається співвідношенням фінансових результатів і витрат, 
що забезпечують необхідну норму прибутковості для інвестора. 
10. Детальний, чітко структурований і детально підготовлений 

документ, що описує цілі і задачі, які необхідно вирішити 

підприємству, способи досягнення поставлених цілей і техніко-

економічні показники підприємства і/або проекту в результаті 
їх досягнення –  це: 
а) бізнес-план; 
б) ТЕО; 
в) інвестиційний план; 
г) маркетинговий план. 
 

Література: [1, 10, 2, 4, 6, 7]. 

 
Тема 3. Основні форми організаційної структури проектів 

План 
1. Поняття проектної організаційної структури. 
2. Критерії вибору організаційної структури. 
3. Типи організаційних структур проекту. 
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4. Визначення функціональних обов’язків  учасників проекту. 
Контрольні запитання 

1. Які чинники враховують під час вибору структури управління 
проектом? 
2. У чому принципова різниця між функціональним і цільовим 
підходом у формуванні організаційної структури? 
3. Які переваги і недоліки функціональної, матричної і проектної 
структур управління? 
4. Які види матричної організаційної структури управління є 
найбільш поширеними? 
5. Яким чинником визначається рівень влади проектного 
менеджера? 
6. Назвіть характеристики контракту між проектним і 
функціональним менеджерами. 
7. Що таке матриця відповідальності? 
8. Як залежить внутрішня організаційна структура проекту від його 
розміру? 
9. Який рівень централізації і децентралізації слід застосовувати 
при виконанні великих проектів? 
10. Якими чинниками обумовлюється кількість рівнів управління і 
складність організаційної структури проекту. 

Теми для обговорення 

1. Запропонуйте та обґрунтуйте внутрішню організаційну 
структуру для проекту реструктуризації підприємства. 
2. Виявіть залежність між мотивацією праці та рівнем 
організаційної структури проекту. 
3. Обґрунтуйте застосування структури управління проекту у 
формі перевернутої піраміди. 
4. Розробіть та охарактеризуйте зовнішню організаційну структуру 
проекту розробки та освоєння виробництва нового продукту. 

 

Тренінгова тестова програма 
 

1. Організаційна структура управління проектом — це: 
а) сукупність взаємопов’язаних органів управління, що розташо-
вані на різних ступенях системи; 
б) частка проектної команди, що бере участь в управлінні; 
в) підрозділ, що прямо або побічно відповідає за результат про-
екту; 
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г) організація, співробітники якої безпосередньо залучені до ви-
конання проектних робіт. 
2.Організаційна структура управління проектом розкриває: 
а) підлеглість ланок маркетингового управління проектом; 
б) зміст процесу маркетингового управління проектом; 
в) склад та підлеглість ланок управління, створених з метою 
досягнення висунутих проектом цілей; 
г) форму процесу  маркетингового управління проектом. 
 3. За функціональної структури: 
а) управління здійснює лінійний керівник через групу підпоряд-
кованих йому функціональних керівників, кожний з який керує пев-
ними підрозділами в межах доручених функцій; 
б) взаємовідносини базуються на прямих вертикальних зв’язках 

«керівник — підлеглий». З метою розв’язання конкретних проблем 
створюються тимчасові проектні групи, які очолюють керівники 
проектів; 
в) для розв’язання конкретного завдання на підприємстві ство-
рюють спеціальну робочу групу, яку після реалізації проекту 
розпускають; 
г)   всі розпорядження у рамках повноважень йдуть від верхньої 
ланки управління до нижчої;чітко регламентована. 
4. Відповідно до матричної структури управління проектом: 
а) управління здійснює лінійний керівник через групу підпоряд-
кованих йому функціональних керівників, кожний з який керує пев-
ними підрозділами в межах доручених функцій; 
б) взаємовідносини базуються на прямих вертикальних зв’язках 

«керівник — підлеглий». З метою розв’язання конкретних проблем 
створюються тимчасові проектні групи, які очолюють керівники 
проектів; 
в) для розв’язання конкретного завдання на підприємстві ство-
рюють спеціальну робочу групу, яку після реалізації проекту 
розпускають; 
г) всі розпорядження у рамках повноважень йдуть від верхньої 
ланки управління до нижчої;чітко регламентована. 
5. Згідно з проектною структурою управління: 
а) для розв’язання конкретного завдання на підприємстві ство-
рюють спеціальну робочу групу, яку після реалізації проекту 
розпускають; 
б) взаємовідносини базуються на прямих вертикальних зв’язках 

«керівник — підлеглий». З метою розв’язання конкретних проблем 
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створюються тимчасові проектні групи, які очолюють керівники 
проектів; 
в) управління здійснює лінійний керівник через групу підпоряд-
кованих йому функціональних керівників, кожний з який керує пев-
ними підрозділами в межах доручених функцій; 
г) всі розпорядження у рамках повноважень йдуть від верхньої 
ланки управління до нижчої;чітко регламентована. 
6. Менеджер (керівник) проекту (Project Manager) — це: 
а) особа, відповідальна за управління проектом; 
б) особа всередині або поза організацією, що забезпечує фінансові 
ресурси проекту; 
в) особа (організація), яка приймає результати роботи і платить за 
її виконання; 
г) особа всередині або поза організацією, яке використовуватиме 
результати проекту. 
7. Команда управління проектом — це: 
а) частка проектної команди що бере участь в управлінні; 
б) підрозділ, що прямо або побічно відповідає за результат 
проекту; 
в) підрозділ, що не  відповідає за результат проекту; 
г) організація, співробітники якої безпосередньо залучені до ви-
конання проектних робіт. 
8. Замовник (Project Customer) — це: 
а) особа (організація), яка приймає результати роботи і платить за 
її виконання; 
б) особа усередині або поза організацією, що забезпечує фінансові 
ресурси проекту; 
в) підрозділ, що прямо або побічно відповідає за результат 
проекту; 
г) особа усередині або поза організацією, яке використовуватиме 
результати проекту. 
9. Користувач продукту проекту (User) — це: 
a. підрозділ, що прямо або побічно відповідає за результат 
проекту; 
b. особа усередині або поза організацією, яке використовуватиме 
результати проекту; 
c. особа (організація), яка приймає результати роботи і платить за 
її виконання; 
d. особа усередині або поза організацією, що забезпечує фінансові 
ресурси проекту. 
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10. Виконуюча організація (Performing organization) — це: 
а) організація, співробітники якої безпосередньо залучені до ви-
конання проектних робіт; 
б) особа, відповідальна за управління проектом; 
в) підрозділ, прямо або що побічно відповідає за результат про-
екту; 
г) частка проектної команди що бере участь в управлінні. 
Література: [1, 2, 3, 6, 7, 10]. 

 

Тема 4. Загальні підходи до планування і контролю проектів 
План 

1. Планування реалізації проекту. 
2. Цілі, призначення та види планів. 
3. Фінансове планування за проектом. 
4. Розробка проектно-кошторисної документації та контроль за 

нею. 
5. Вибір і завдання проектних фірм. 

Контрольні запитання 

1. Назвіть основні етапи і загальну схему розробки проектно-
кошторисної документації. 
2. В чому призначення кошторису? 
3. Що таке проектне планування? 
4. Назвіть етапи проектного планування. 
5. В чому полягає сутність базисно-компенсаційного методу 
визначення вартості проекту? 
6. В чому полягає сутність ресурсно-індексного методу визначення 
вартості проекту? 
7. Основні елементи фази матеріально-технічного забезпечення 
проекту. 
8. Основні типи договору з матеріально-технічного забезпечення. 
9. Основні етапи матеріально-технічної підготовки проекту. 
10. Як і ким здійснюється контроль за поставками? 

Теми для обговорення 

1. Вплив ресурсних можливостей на реалізацію проекту. 
2. Які етапи стадії закупівель і постачань до управління 
матеріально-технічною підготовкою проекту слід виділити як 
визначальні. 
3. Обґрунтуйте використання технічного проекту в ролі базисного 
для ефективного планування 
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4. Застосування логічних схем послідовності комплексного 
інвестиційного процесу. Їх переваги. 

 

Тренінгова тестова програма 
 

1. План управління проектом — це: 
а) основоположний документ, що містить узгоджене всіма учас-

никами документально зафіксоване уявлення про проект; 
б) бізнес-план, узгоджений всіма учасниками; 

в) детальний, чітко структурований і детально підготовлений 
документ, що описує цілі й задачі, які необхідно вирішити підпри-
ємству (компанії), способи досягнення поставлених цілей і техніко- 
економічні показники підприємства і/або проекту в результаті їх до-
сягнення; 

г) один з найпопулярніших способів сіткового графічного 
подання плану проекту 

2. Стадія розробки плану реалізації проекту вважається 

завершеною тоді, коли: 

а) складено комплексний (зведений, головний, генеральний) ка-
лендарний план; 

б) складено перелік маркетингових заходів; 

в) складені відомості потреб у ресурсах; 

г) складений перелік організаційно-технологічних заходів з реа-
лізації проекту. 

3. Розрізняють такі типи оцінок можливості реалізації 
проекту: 

а) логічну, часову, ресурсну, економічно-фінансову; 

б) матричну, базову, фінансову, ресурсну; 

в) проектну, продуктову, економічну, соціальну. 

г) часову, маркетингову, ресурсну, економічну, соціальну. 
4. Планування проекту передбачає: 
a. планування віх для контролю якості проекту, планування ри-

зиків; 
b. планування робіт, їх тривалості та взаємозв’язків; 
c. планування цілей і результатів, комунікацій та контрактів 

проекту; 
d. всі варіанти разом 
5. Планування якості проекту —  це: 
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а) виявлення вимог до якості проекту, його продукції, а також 
визначення умов планування; 

б) виявлення вимог до якості проекту, його продукції, а також 
визначення шляхів їхнього досягнення; 

в) виявлення вимог до якості проекту, а також визначення 
шляхів його планування; 

г) немає вірних тверджень. 
       6. Методи визначення цілей проекту стосуються: 

а) планування якості; 
б) планування вартості; 
в) планування предметної області проекту; 

г) планування часу. 
       7. Відхилення між плановими і фактичними показниками 

на стадії реалізації проекту: 

а) не трапляються ніколи; 

б) трапляються завжди; 

в) трапляються у випадку невдало вибраної організаційної 
форми проекту; 

г) трапляються в форс-мажорних обставинах. 
      8. Календарне планування проекту — це: 

а) розробка календаря проекту; 

б) процес складання й коригування розкладу проекту, що 
полягає у визначенні календарних дат виконання всіх робіт; 

в) планування віх проекту, що визначає основні календарні дати 
проекту; 

г) один з найпопулярніших способів сіткового графічного 
подання плану проекту. 
      9. Віха (контрольна точка): 

а) визначає події в ході виконання проекту; 

б) не має тривалості в часі; 
в) не потребує ресурсів; 

г) всі варіанти вірні. 
10. В процесі контролю проекту забезпечення виконання 

планових показників і підвищення загальної ефективності 
функцій планування і контролю є основною:  

а) метою; 
б) методикою; 
в) філософією; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22

г) функцією. 
 

Література: [9, 1, 10, 6, 7]. 

 
Тема 5. Структуризація проекту 

План 
1. Визначення структури проекту на етапі планування. 
2. Управління окремими компонентами проекту. 
3. Завдання структуризації проекту. 
4. Послідовність здійснення структуризації. 

Контрольні запитання 

1. В чому полягає зміст структуризації проекту? 
2. Які завдання вирішуються за допомогою WBS? 
3. Основні принципи застосування WBS. 
4. В яких випадках доцільно використовувати двоспрямовану 
структуру проекту? 
5. Назвіть види структурних одиниць проекту залежно від його 
розмірів. 
6. На яких принципах будується облік витрат кожної роботи 
проекту? 
7. Призначення систематизованої системи кодування проекту. 
8. Для чого створюється WBS-словник або CTR-каталог? 
9. Назвіть алгоритм створення структури витрат проекту (CBS). 
10. Назвіть триспрямовані структури проекту. 

Теми для обговорення 

1. Розробіть робочу та організаційну структуру проектної команди 
з ремонту будівельною фірмою магазину. 
2. Розробіть трирівневу робочу структуру проекту створення 
комп’ютерного центру, якщо передбачається відкрити такі відділи: 

− добір і підготовка кадрів; 

− поставка і монтаж устаткування; 

− програмне забезпечення; 

− управління проектом. 
 

Тренінгова тестова програма 
 

1.Для чого необхідно проводити структуризацію проекту? 

а) для визначення взаємозв’язку між роботами; 
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б) для визначення вартості робіт проекту; 

в) для поділу проекту на елементи управління; 

г) для визначення тривалості робіт, пов’язаних з виконанням 
проекту. 
2.Структуризація проекту може здійснюватися за: 

а) зв’язками між задачами проекту; 

б) роботами і віхами проекту; 

в) людськими і матеріальними ресурсами; 

г) фазами ЖЦ і результатами проекту. 
3.Якщо результати проекту є чітко визначеними, декомпозиція 

проекту здійснюється з орієнтацією: 

а) на фази життєвого циклу проекту; 

б) на її результат; 
в) на якість проекту; 

г) на вартість проекту. 
4.На ранніх стадіях проекту, коли результати ще чітко не ви-

значені, структурну декомпозицію можна будувати 

опираючись: 

а) на вартість проекту; 

б) на результати; 

в) на тривалість проекту; 

г) на фази життєвого циклу проекту. 
     5.WBS – це: 
а) ієрархічна структура, побудована з метою логічного розподілу 
усіх виконавців проекту і подана у графічному вигляді; 
б) сукупність кількох рівнів кожен з яких формується в результаті  
синтезу робіт попереднього рівня; 
в) сукупність кількох рівнів кожен з яких формується в результаті 
розробки робіт наступного рівня 
г) ієрархічна структура, побудована з метою логічного розподілу 
усіх виконавців проекту і подана у графічному вигляді. 
      6. Які з перелічених рівнів належать до WBS: 
а) стадії або субпроекти; 
б) робочі пакети; 
в) проект; 
г) всі вищеперераховані. 
     7. OBS - це: 
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а) ієрархічна структура, побудована з метою розподілу робіт 
проекту, подана у графічному вигляді; 
б) організаційна структура проекту, яка визначає виконавців, 
відповідальних за виконання робіт; 
в) ієрархічна структура, побудована з метою розподілу затрат 
проекту по роботам та виконавцям, подана у графічному вигляді; 
г) встановлення ієрархії планів та звітів у розрізі проекту та 
підрозділів. 
       8. Які структури використовуються під час створення 

двоспрямованої структуризації проекту: 

а) створення WBS; 
б) створення WBS і OBS; 
в) створення WBS і CBS; 
г) створення CBS. 
       9. Який з елементів не варто враховувати при поєднанні 
структур проекту: 
а) робочу структуру проекту; 
б) організаційну структуру проекту; 
в) описання робочих пакетів; 
г)  субпроекти. 
       10. За принципами кодування код першого рівня 

представляє: 
а) загальну структуру проекту; 
б) відділи; 
в) роботи за проектом; 
г) групи. 

 

Література: [9, 1, 10, 6, 7, 11]. 

 

Тема 6. Сітьове і календарне планування проекту 

План 
1. Математичні методи планування проекту. 
2. Сітьове планування проекту. 
3. Календарне планування проекту. 
4. Оптимізація проекту. 

Контрольні запитання 

1. Чим відрізняються головні завдання побудови робочої структури 
проекту і сіткового планування? 
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2. Які основні завдання вирішує календарне планування? З чого 
воно складається? 
3. У чому виявляється різниця між діаграмами передування і 
стрілчастими графіками? 
4. Чи може мати проект кілька критичних шляхів? Чому? 
5. У чому полягає врахування невизначеності при календарному 
плануванні проектів? Для чого воно потрібне? Наведіть приклади. 
6. За яким алгоритмом здійснюється оптимізація сіткового графіка? 
7. Яким є критичний шлях і загальний час виконання проекту? 
8. Назвіть види календарних графіків. 
9. Визначте позитивні риси діаграми Ганта. 
10. На які запитання допомагає відповісти застосування сіткового 
планування? 

Теми для обговорення 

1. На прикладі проекту впровадження у виробництво нової 
продукції обґрунтуйте застосування сіткового планування в умовах 
невизначеності. 
2. За яких умов слід застосовувати оптимізацію сітьового графіка? 
3. Розробіть календарний план проекту центральної кімнати 
будинку. 

Тренінгова тестова програма 
 

1. Графічне зображення сіткової моделі на площині 
називається: 
а) календарним сітковим планом; 
б) сітковою моделлю комплексу проектних робіт; 
в) сітковим графіком; 
г) фінансовим профілем проекту. 

2.На основі зворотного аналізу сіткового графіка визначаються 

: 
а)пізній строк початку роботи; 
б)ранній строк початку роботи; 
в)вільний резерв часу роботи; 
г)капітальні витрати. 
3. Для чого необхідно при календарному плануванні проекту 

будувати   бананоподібну криву: 

а) для оцінки розподілу бюджету проекту в часі; 
б) для оцінки розподілу бюджету проекту за витратами; 
в) для прогнозу змін в бюджеті проекту; 
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г) для встановлення остаточного бюджету проекту. 
4. За принципами кодування код першого рівня представляє: 
а) загальну структуру проекту; 
б) відділи; 
в) групи; 
г) робочий пакет. 

5. Фіктивна робота -  це: 
а) логічний зв'язок між роботами без вимоги ресурсів і часу; 

вказує, що можливість початку однієї роботи не залежить 
безпосередньо від результатів іншої; 
б) логічний зв'язок між роботами з вимогою ресурсів і часу; 

вказує, що можливість початку однієї роботи не залежить 
безпосередньо від результатів іншої; 
в) робота,яка вказує, що можливість початку однієї роботи 

залежить безпосередньо від результатів іншої; 
г) логічний зв'язок між роботами без вимоги ресурсів і часу; 

вказує, що можливість початку однієї роботи залежить 
безпосередньо від результатів іншої. 

6. Критерієм якості оптимального календарного плану 

виступають: 

а) мінімальна  тривалість проекту, мінімальна вартість робіт, 
рівномірність використання трудових ресурсів; 
б) максимальний грошовий потік за проектом та мінімальний 

рівень ризику; 
в) ліквідність проекту, ритмічність грошових потоків; 
г) ритмічність грошових потоків за проектом та мінімальний 

рівень ризику. 
7. Діаграма Ганта – це: 
а) схематичне зображення дати завершення операцій проекту і їх 

тривалості; 
б) схематичне зображення дати початку операцій і їх тривалості та 

обсягу різних видів ресурсів,необхідних для їх виконання; 
в) схематичне зображення дати початку і завершення операцій і їх 

тривалості; 
г) схематичне зображення дати початку операцій і обсягу різних 

видів ресурсів,необхідних для їх виконання. 
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8. Основною одиницею, використвовуваною для 

планування, складання графіка робіт і контролю за 

виконанням проекту є: 
а)детальна робота; 
б)набір робіт; 
в)проміжний результат; 
г)пакет робіт. 
9. Резерв часу завершення події:  
    а) проміжок часу, на який може бути відкладено завершення 

даної події без порушення строків закінчення проекту; 
    б) проміжок часу, на який не може бути відкладено завершення 

даної події без порушення строків закінчення проекту; 
    в) строк закінчення події, перевищення якого викликає 

аналогічну затримку настання кінцевої події; 
   г) строк, необхідний для виконання всіх робіт, що передують 

даній події. 
10. Критичний шлях — це : 
а) найкоротший в часі ланцюг робіт, що веде від вихідної до 

завершальної події; 
б) найдовший в часі ланцюг робіт, що веде від вихідної до 

завершальної події; 
в) середній ланцюг робіт, що веде від  вихідної до завершальної 

події; 
г) найдовший в часі ланцюг робіт, що веде від попередньої до 

наступної події. 
 

Література: [9, 1, 10, 6, 7, 11]. 

 

Тема 7. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету  

План 

1. Матеріально-технічна підготовка проекту. 
2. Категорії витрат проекту. 
3. Порядок планування витрат за проектом. 
4. Розробка бюджету проекту. 
5. Можливості внесення змін до проектного бюджету. 

Контрольні запитання 

1. Назвіть методи оцінки проектних витрат. 
2. Чим відрізняються матеріальні непередбачені витрати від 
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фінансових непередбачених витрат? 
3. Що впливає на величину затрат на передінвестиційні 
дослідження? 
4. Яка вартість використовується для розрахунку забезпечення 
проекту ресурсами? 
5. Яким чином формується інтенсивність результативного потоку 
платежів за проектом? 
6. Як формується кошторис проекту? Види кошторисів. 
7. Дайте визначення бюджету капітальних витрат. 
8. Які розділи входять до капітального бюджету реалізації 
проекту? 
9. Що являє собою поточний бюджет проекту? 
10. Коли застосовується метод „гнучкого бюджету” при 
обґрунтуванні проекту? 
11. З чим пов’язане виникнення контролінгу? 
12. Що входить до системи контролінгу? 
13. Яка роль інформаційних потоків, як складової контролінгу? 
14. Назвіть основні причини припинення процесу реалізації 
проекту. 

Теми для обговорення 

1. Розглянувши ситуації „без проекту” і „з проектом”, 
проаналізуйте варіанти співвідношення вигод і витрат. 
2. Виконайте розробку капітального бюджету реалізації проекту 
та поточного бюджету, використовуючи бізнес-план вашого 
підприємства. 
3. Як впливає вид проекту на впровадження системи контролінгу? 
4. Як впливає на організаційну структуру управління проектом 
впровадження системи контролінгу? 

 

Тренінгова тестова програма 
 

1.Система, яка в заданий час досягає мети управління та 

вкладається в обмеження з ресурсів називається: 

а) календарним графіком; 
б) математичною  моделлю; 
в) керованою системою; 
г) сітковим графіком. 
2.Вимірність проекту – це: 
а) оцінка капітальних вкладень в проект; 
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б) можливість контролю фінансової діяльності; 
в) ступінь підпорядкованості виконавців проекту; 
г) можливість кількісного опису діяльності й очікування 
результатів. 
3.Основною одиницею, використвовуваною для планування, 

складання графіка робіт і контролю за виконанням проекту є: 
а)детальна робота; 
б)набір робіт; 
в)проміжний результат; 
г)пакет робіт. 
4.Управління проектними витратами має на увазі:  
а) планування послідовності робіт, календарне планування; 
б) планування витрат, вибір джерел ресурсного забезпечення, 
оптимізацію недостатньої кількості; 
в) поєднання структурних витрат проекту; 
г) планування послідовності робіт, визначення їх тривалості і 
вартості, календарне планування. 
5.Планування собівартості проектних робіт в Україні 
здійснюється відповідно до: 
а) Методичних рекомендацій з формування собівартості проектних 
робіт, затверджених Наказом Державного комітету будівництва, 
архітектури та житлової політики України; 
б) ЗУ “Про планування собівартості проектних робіт”; 
в) Наказом Міністерства Економіки та євро інтеграції від 12.09.01. 
г) Інструкцією НБУ “Про планування витрат на проекти 
комерційних банків” 
6.Кошторис витрат проекту — це: 
а) документ, який визначає вартість проекту та є інструментом 
контролю й аналізу витрат грошових коштів на проект; 
б) перелік статей всіх видів надходжень та витрат у зведеній 
таблиці; 
в) напрямки витрачання коштів, затверджених при підписанні 
проекту; 
г) документ, який визначає перелік всіх видів ресурсів, що 
планується використовувати при реалізації проекту. 
7.Складовими календаря бюджету проекту не є: 
а) календар витрат; 
б) умови платежів; 
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в) критичні моменти реалізації проекту і засоби зниження 
пов’язаних із цим ризиків; 
г) розрахунок прибутків по проекту. 
8.Бюджет проекту — це: 
а) план, який виражається у кількісних показниках і відображає 
витрати, необхідні для досягнення поставленої мети;  
б) комплекс документальних розрахунків, необхідних для 
визначення розміру витрат на проект; 
в) це документ, що визначає вартість проекту; 
г) це інструмент контролю й аналізу витрат коштів і ресурсів на 
проект. 
9. Гнучкий бюджет проекту – це: 
а) витрати виробництва або обігу; 
б) придбання довгострокових активів з поступовою амортизацією 
вартості проекту; 
в) метод розробки капітального і поточного бюджету реалізації 
проекту; 
г) придбання активів проекту. 
10.Бюджет капітальних витрат і надходження коштів 

розробляється на етапі: 
а) експлуатації об’єкту; 
б)формування фінансового плану грошових доходів і витрат; 
в)здійснення будівельно-монтажних робіт, пов’язаних з новим 
будівництвом, розширенням, реконструкцією та технічним 
переозброєнням об’єкту; 
г)розробки календарного плану проекту. 
 
Література: [1, 2, 6, 10]. 

 

Змістовий модуль 2. 

Контрольні, економічні та організаційні механізми 

управління проектами на стадії їх реалізації 
 

Тема 8. Контроль виконання проекту 
План 

1. Контроль як основа управління проектною діяльністю. 
2. Види контролю виконання проекту. 
3. Технологія оцінки проектної діяльності. 
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4. Регулювання процесу реалізації проекту. 
5. Причини внесення змін та оцінка наслідків. 

 

Контрольні запитання 

1. З яких основних елементів складається функція проектного 
контролю? Як вона пов’язана з плануванням? 
2. Що є запорукою ефективності системи контролю? 
3. У чому полягає сутність методу скоригованого бюджету? 
4. Які основні завдання вирішує система контролю за змінами? 
5. Які основні документи дозволяють здійснювати планування та 
контроль процесу реалізації проекту? 
6. Особливості аналізу балансу при реалізації проектів. 
7. Як би Ви сформулювали основні вимоги до системи звітування 
за проектом? 
8. Особливість вибору системи показників, що характеризують 
стан виконання проекту. 
9. Чинники, які необхідно враховувати при управлінні змінами 
проекту. 
10. Основні етапи управління змінами проекту. 

Теми для обговорення 

1. Які технології оцінки виконання проекту розрізняють в 
залежності від необхідної точності? 
2. Які зовнішні і внутрішні, щодо проекту, групи виявляють інтерес 
до його фінансового становища? Проаналізуйте, які групи і в яких 
напрямках діяльності підприємства зацікавлені в першу чергу. 
3. Чому рейтингову оцінку проектів підприємства доцільно 
проводити в контексті стратегічних планів його розвитку? 
4. Обґрунтуйте систему звітування і контролю за змінами проекту. 
5. Чи впливає на мотивацію працівників контроль проекту? Якщо 
„так”, то опишіть мотиваційну функцію контролю. 

 

Тренінгова тестова програма 
 

1.Контроль виконання проекту передбачає: 
а) систему перевірок відповідності здійснення проекту 
встановленим стандартам, нормам, планам, програмам та 
оперативним управлінським рішенням; 
б) виявлення відхилень від принципів управління проектом; 
в) фінансову перевірку діяльності управлінського персоналу; 
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г) відповідність сітьовому та календарному планам. 
2.Контролінг проекту – це: 
а) контроль управлінського процесу; 
б) орієнтація управлінського процесу на досягнення  мети проекту; 
в) напрямок економічної роботи, пов’язаний з реалізацією 
координуючої та контролюючої функції управління; 
г) напрямок економічної роботи, пов’язаний з реалізацією планової  
та організаційної функції управління. 
3.Об'єм збитку від вкладення капіталу може бути : 
а) рівний об'єму даного капіталу, або більше його; 
б) рівний об'єму даного капіталу, бути меншим або більше його; 
в) рівний об'єму даного капіталу, або менше його; 
г) рівний об'єму даного капіталу. 
4.Який критерій характеризує відношення суми приведених 

затрат в місцевій валюті, що забезпечують економію або/і 
заробляють іноземну валюту до суми чистих вигід в 

зекономленій або/і заробленій іноземній валюті? 

а) критерій Рішара; 
б) критерій Бруно; 
в) критерій Фуко; 
г) критерій Дюпона. 
5. Визначення проект-менеджером правильності прийнятих 

рішень, здійснення проекту за часом, вартістю, ресурсами, 

вирішення необхідності внесення змін до плану реалізації 
проекту є: 
а) метою та призначенням контролю; 
б) завданням контролю; 
в) змістом функції контролю в управлінському проекті; 
г) координуванням проекту.  
 6. Яка із перелічених процедур не є завданням контролю 

проектної діяльності: 
а) оцінка відхилень за певними критеріями; 
б) моніторинг (спостереження за реалізацією проекту); 
в) виявлення відхилень від цілей реалізації проекту за допомогою 
критеріїв, які фіксують у календарних планах; 
г) прогнозування наслідків зміни ситуації. 
 7. Який вид контролю здійснюється безпосередньо під час 
реалізації проекту з метою оперативного регулювання: 
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а) попередній; 
б) поточний;  
в) заключний; 
г) оперативний. 
8. Контроль за проектною діяльністю передбачає: 
а) максимальну увагу приділяти витратним показникам проекту; 
б) максимально вивчати показники, що характеризують 
взаємовідносини учасників проекту; 
в) аналіз статистичних параметрів виконуваних процесів; 
г) вірні відповіді б) та в).  
9. Залежно від необхідної точності розрізняють такі технології 
оцінки виконання проекту: 

а) контроль у момент завершення робіт; 
б) контроль у момент готовності робіт на 50%; 
в) контроль у заздалегідь визначених точках проекту; 
г) регулярний оперативний контроль. 
10. Звіт не повинен включати такий пункт як: 

а) кошторисну вартість; 
б) фактичні результати; 
в) прогнозні результати; 
г) причини відхилень. 

 

 Література: [1, 2, 3, 6, 7, 10]. 

 
Тема 9. Управління ризиками в проектах  

План 
1. Проектні ризики та їх класифікація. 
2. Принципи управління проектними ризиками. 
3. Методи аналізу ризиків проекту. 
4. Можливості зниження та протидії ризикам. 

Контрольні запитання 

1. Що таке показник допустимого ризику та його аналітичний 
запис? 
2. Що означає показник критичного ризику та який його 
аналітичний запис? 
3. Поясніть, що означає показник катастрофічного ризику та його 
аналітичний запис? 
4. Граничні значення показників допустимого, критичного та 
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катастрофічного ризиків. 
5. Сутність статистичного методу аналізу ризиків. 
6. В чому полягає метод доцільності витрат при виконанні аналізу 
ризику проекту? 
7. Сутність методу експертних оцінок ризику проекту. 
8. Сутність аналітичного методу оцінки ризику проекту. 
9. Сутність методу аналогів при оцінці ризику проекту. 
10. Які задачі вирішує управління проектними ризиками? 
11. Алгоритм управління проектними ризиками. 
12. Методи управління проектними ризиками. 
13. Сутність та особливість методу скасування управління 
проектними ризиками. 
14. В чому полягає суть методу поглинання в управлінні 
проектними ризиками? 
15. Назвіть основні блоки діяльності з управління ризиками 
проектів. 

Теми для обговорення 

1. Яким чином можливо знизити ризики роботи в тіньовому секторі 
економіки? 
2. Вплив резервних фондів на впровадження проекту. 
3. Реалізація прав щодо захисту від ризиків, які зазначені в 
контрактах на виконання проекту кожною стороною. 
4. Вплив банків на інвестиційні фази проекту. 

 

Тренінгова тестова програма 
 

1. Суб’єкт ризику – це: 
а) особа, для якої участь в лотереї еквівалентна отриманню 
гарантованого середнього виграшу в ній; 
б) особа, яка зацікавлена в результатах керування об’єктом ризику; 
в) особа, яка не зацікавлена в результатах керування об’єктом 
ризику; 
г) особа, яка зацікавлена в народногосподарській ефективності 
проекту. 
2.Об’єкт ризику – це: 
а) керована система, ефективність та умови якої наперед точно не 
відомі; 
б) випадок, коли премія за ризик не залежить  від масштабів 
ризикованої операції; 
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в) ситуація, коли клієнт страхової компанії втрачає застрахований 
актив чи його частку; 
г) проект чи підприємство, де він реалізується. 
3.Звичайним хеджуванням передбачається: 
а) підбір активів і зобов’язань за сумами та строками в рамках 
балансових позицій; 
б) підбір активів за сумами та строками в рамках балансових 
позицій; 
в) використання позабалансових видів діяльності з метою 
мінімізації цінових ризиків; 
г) способи впливу на структуру балансу з метою змін.  
4. Методи управління  ризиками в проектній діяльності: 
а) усунення ризику; 
б) оцінка ризику; 
в) нейтралізація  ризику; 
г) диверсифікація ризику. 
5.   Для кількісної оцінки ризиків використовується показник: 

а) термін окупності; 
б) коефіцієнт трансформації; 
в) точка беззбитковості; 
г) середньоквадратичне відхилення.  
 6. Відмова від певної діяльності чи істотна (радикальна) її 
трансформація, у результаті якої ризик зникає, називається: 
а) скасуванням ризику;  
б) запобіганням та контролюванням ризику; 
в) страхуванням ризику; 
г) поглинанням ризику. 
 7. Поглинання ризику – це: 
а) відмова від певної діяльності чи істотна (радикальна) її 
трансформація, у результаті якої ризик зникає; 
б) коли учасники мають змогу ефективно впливати на чинники 
ризику і зменшувати можливість настання негативних подій; 
в) зменшення збитків від діяльності за рахунок фінансової 
компенсації з боку страхових фондів; 
г) спосіб діяльності, коли при матеріалізації ризику збитки повністю 
несе його учасник (учасники).  
8. Диверсифікація дозволяє уникнути: 

а) ризику при залученні капіталу в проект; 
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б) контролю і  коригування параметрів проекту; 
в) витрат на реалізацію; 
г)частини ризику при розподілі капіталу між різноманітними 
видами діяльності. 
9. Коефіцієнт Пратта-Ерроу: 

а) показує ступінь схильності особи до ризику залежно від 
масштабу ризикованої операції; 
б) показує ступінь схильності особи до ризику незалежно від 
масштабу ризикованої операції; 
в) показує ступінь несхильності особи до ризику залежно від 
масштабу ризикованої операції; 
г) показує ступінь ризику інвестицій. 
10. Найбільш досконалим методом дослідження власного 

ризику проекту є: 
а) аналіз сценаріїв;  
б) метод Монте-Карло;  
в) аналіз чутливості; 
г) порівняльний метод. 

 

Література: [1, 2, 3, 6, 7, 10]. 

 
Тема 10. Управління якістю проектів 

План 
1. Концепція управління якістю проектів. 
2. Норми і стандарти якості. 
3. Управління забезпеченням якості проекту. 
4. Контроль якості проекту. 

 

Контрольні запитання 

1. Якими критеріями визначається якість експертної оцінки 
проектів? 
2. Чи є відмінності між якісною та кількісною оцінками 
експертизи проекту? 
3. Які витрати, пов’язані із забезпеченням якості проекту, можна 
віднести до попереджувальних? 
4. Хто здійснює методичне керівництво за системою контролю 
якості в Україні? 
5. Хто здійснює технічну інспекцію проекту? 
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6. Перелічіть стандарти, на яких базуються роботи, пов’язані із 
забезпеченням якості проектів. 
7.. Поясніть поняття якості. Яке, на Вашу думку, її значення в 
забезпеченні конкурентоспроможності продукції проекту? 
8. Які засоби управління якістю Ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 
9. Яке значення добровільної та обов'язкової сертифікації продукції 
проекту? 
10. Назвіть вісім принципів управління якістю відповідно до 
Державного стандарту України ІSО 9000-2001? 
11. Які роботи виконуються по забезпеченню якості проекту? 
12. Назвіть   основні  положення   програми забезпечення  якості 
проекту? 
13. Які етапи включає сертифікація підприємства за стандартом 
ІSО-9000? 

Теми для обговорення 

1.Основні принципи сучасної концепції управління якістю. 
2.Етапи розробки та впровадження системи управління якістю 
проектів. 
3.Шляхи забезпечення якості при впровадженні проекту. 
4.Чи будуть співставними результати експертизи проекту, виконані 
різними методами? 
5.Основні принципи управління якістю відповідно до Державного 
стандарту України ISO 900-2001. 
6.Завдання забезпечення якості на інвестиційній стадії проекту. 

 

Тренінгова тестова програма 
 

1.  До попереджувальних витрат, пов’язаних із забезпеченням 

якості, належать: 

а) витрати на інспекційні перевірки, лабораторний і інспекційний 
контроль; 
б) витрати на відбракування, ремонт тощо; 
в) витрати на забезпечення якості проекту, навчання персоналу 
тощо; 
г) витрати на повернення продукції, задоволення скарг 
споживачів, необхідні заходи у відповідь. 
2.   Роботи, пов’язані із забезпеченням якості проектів, 

базуються на застосуванні стандартів: 
а) Міжнародної організації зі стандартизації; 
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б) Всеукраїнської організації зі стандартизації при КМУ; 
в) Державного комітету управління якістю України; 
г) Комітету по управлінню якістю ЄС. 
3.   Який із наступних перелічених елементів не належать до 

процесу управління якістю проектів: 

а) основні положення, що передбачають узгодження інтересів 
замовника та команди проекту; 
б) забезпечення якості; 
в) контроль якості; 
г) стратегічне планування. 
4.   Основним положенням концепції системного управління 

якістю проектів є: 
а) кожен учасник проекту причетний (у певних межах) до якості 
проекту загалом; 
б) комплексне управління якістю проекту; 
в) відповідальність за стан якості проекту несе лабораторія 
підприємства; 
г) проект є цілісною системою, якою необхідно управляти. 
5.   Для якої стадії проекту з метою організації контролю 

якості необхідний дозвіл пусконалагоджувальної організації 
та приймальної комісії: 
а) доінвестиційної; 
б) розробки проекту; 
в) реалізації; 
г) здачі об’єкта.  
6.   Який з наступних перелічених елементів не висвітлюється 

в Програмі забезпечення якості проекту: 

а) організаційна структура, у межах якої буде реалізовуватися 
дана програма; 
б) розрахунок прибутку від проекту за умов дотримання всіх 
стандартів якості; 
в) перелік практичних заходів для досягнення необхідних 
показників якості; 
г) повноваження осіб, що забезпечують організацію виконання 
намічених програмою заходів. 
7.   Види контролю якості за місцем у технологічному процесі 
класифікуються на: 

а) візуальний та інструментальний; 
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б) вхідний, операційний та приймальний; 
в) безперервний та вибірковий; 
г) самоконтроль та контроль з боку працівників технічних служб. 
8.   Найважливішою складовою контролю якості проекту є: 
а) контроль розробки проектної документації; 
б) технічна інспекція; 
в) контроль графіку постачання устаткування, конструкцій і 
матеріалів; 
г) реєстрація заходів забезпечення якості. 

9. Управління якістю проектів передбачає використання: 

а) сучасних концепцій управління якістю, плануванням 
забезпечення та контролю якості проекту; 
б) системи стандартів (ISO) та тотальне управління якістю (TQM); 
в) системи стандартів ISO 9000 та ISO 14000; 
г) тотальне управління якістю (TQM). 
10.   Методичне керівництво за системою контролю якості в 

Україні здійснюють: 

а) Держстандарт України; 
б) Держбуд України; 
в) Держнагляд України; 
г) всі відповіді вірні.  

 
Література: [1, 2, 6, 7, 10]. 

 

Тема 11. Організація проведення торгів за проектами 

План 
1. Визначення та класифікація торгів за проектами. 
2. Проекти торгівельних підприємств. 
3. Управління товарообігом за проектами. 

Контрольні запитання 

1. Стисло охарактеризуйте процедури закупівель. 
2. В чому відмінність конкурсів від аукціонів? 
3. Назвіть переваги і недоліки різних видів процедур закупівель. 
4. Чи можна ділити необхідну закупку на менші частки? 
5. Чи можна відкликати подану раніше тендерну пропозицію? 
6. Які показники включаються для оцінки технічної частини оферт? 
7. В чому полягає особливість торгів на закупівлю послуг? 
8. В який термін учасників торгів інформують про їх результати? 
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9. Яким є мінімальний термін подання тендерної пропозиції за 
процедурою відкритих торгів? 
10. Яка ознака є головним критерієм класифікації контрактів? 

Теми для обговорення 

1. Критерії оцінки конкурсних пропозицій в сучасних умовах 
господарювання. 
2. Умови договорів, що укладаються за результатами торгів. 
3. Особливість процедури закупівлі інтелектуального виду послуг. 
4. Вибір команди на професійне управління проектом за 
контрактом. 
 

Тренінгова тестова програма 
 

1. Тендер – це: 
а) особлива форма видачі замовлень на постачання або виконання 
робіт з залученням пропозиції від одного постачальника; 
б) змагальна форма закупівлі товарів або послуг; 
в) особливий вид аукціонних торгів; 
г) особлива форма видачі замовлень на постачання або виконання 
робіт з залученням пропозицій від кількох постачальників з метою 
забезпечення найвигідніших умов угоди для організаторів. 
2. Закупівлі — це: 
а) забезпечення надходження товарів, робіт та послуг згідно з 
планом проекту; 
б) визначення переліку товарів і послуг, потрібних для виконання 
проекту, які з тієї або іншої причини вигідно отримати ззовні; 
в) придбання в постачальників робіт, товарів або послуг для про-
екту по найвигіднішій ціні. 
г) постачання робіт, товарів або послуг. 
3. Основна мета процесу закупівлі в проекті — це: 
а) придбання в постачальників робіт, товарів або послуг для про-
екту по найвигіднішій ціні; 
б) забезпечення надходження товарів, робіт та послуг згідно з 
планом проекту; 
в) передати неосновні функції управління проектом іншій стороні; 
г) визначення переліку товарів і послуг, потрібних для виконання 
проекту, які з тієї або іншої причини вигідно отримати ззовні. 
4.Процес планування закупівель — це: 
а) визначення переліку товарів і послуг, потрібних для виконання 
проекту, які з тієї або іншої причини вигідно отримати ззовні; 
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б) забезпечення надходження товарів, робіт та послуг згідно з 
планом проекту; 
в) планування витрат, які безпосередньо пов’язані із виконанням 
проекту; 
г) придбання в постачальників робіт, товарів або послуг для про-
екту по найвигіднішій ціні. 
5.Проведення торгів є обов’язковою процедурою для проектів, 
які фінансуються: 
а) за кошти приватних осіб; 
б) за кошти підприємств, організацій; 
в) за державні кошти; 
г) з інших джерел. 
6.Результатом переговорів по контракту є документ, який може 
бути підписаний як покупцем, так і продавцем: 
а) контракт; 
б) декларація про наміри; 
в) біржова угода; 
г) акт. 
7.Адміністрування контрактів — це: 
а) процес управління контрактами і відносинами між продавцем і 
покупцем; 
б) документація, що готується замовником та передається учас-
никам для підготовки ними тендерних пропозицій щодо предмета 
закупівлі, визначеного замовником; 
в) конкурсна форма проведення підрядних торгів з метою визна-
чення переможця; 
г) придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти. 
8.Тендерна документація — це: 
а) документація управління контрактами і відносинами між про-
давцем і покупцем; 
б) документація, що готується замовником та передається учас-
никам для підготовки ними тендерних пропозицій щодо предмета 
закупівлі, визначеного замовником; 
в) документи, які визначають переможця; 
г) визначення переліку товарів і послуг, потрібних для виконання 
проекту, які з тієї або іншої причини вигідно отримати ззовні. 
9.Тендерна пропозиція — це: 
а) пропозиція щодо певного предмета закупівлі, яка готується та 
подається учасником замовнику відповідно до вимог тендерної 
документації; 
б) особливий вид аукціонних торгів; 
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в) пропозиція, яка може бути додатково подана учасником замов-
нику разом з тендерною пропозицією, якщо це передбачено тендер-
ною документацією, і відрізняється від пропозиції, розробленої від-
повідно до передбачених тендерною документацією умов; 
г) встановлений замовником у тендерній документації (запиті 
(оголошенні) щодо цінових пропозицій) строк, що діє до укладення 
договору про закупівлю, протягом якого учасник не має права 
змінювати свою тендерну (цінову) пропозицію (крім цінової зміни у 
передбачуваних випадках. 
10.Переможець процедури закупівлі — це: 
а) учасник, тендерна пропозиція якого за результатами оцінки 
визнана найкращою та акцептована; 
б) придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти; 
в) визначені замовником (за обсягом, номенклатурою або місцем 
поставки товару (виконання робіт, надання послуг) товари, роботи 
чи послуги, на які в межах єдиної процедури закупівлі учасникам 
дозволяється подавати тендерні пропозиції 
г) інвестор проекту. 

 

Література: [1, 2, 3, 6, 7, 10]. 

 

Тема 12. Формування і розвиток проектної команди 
План 

1. Людський чинник в управління проектами. 
2. Мета створення проектної команди і завдання проект-

менеджера. 
3. Етапи формування проектної групи. 
4. Координаційна група проекту. 

Контрольні запитання 

1. Роль людського чинника у проект-менеджменті. 
2. Як коригувати свою поведінку, щоб домогтися успіху? 
3. Які риси мають бути притаманні менеджеру проекту і за якими 
критеріями оцінюється ефективність його діяльності? 
4. Що таке проектна команда? 
5. Які існують інструменти для добору виконавців до проектної 
команди? 
6. В чому причини складності мотивації проектної команди? 
7. Від чого залежить організаційна структура проектної команди? 
8. Як створити сприятливий імідж команди проекту? 
9. Назвіть основні напрямки роботи координаційної групи проекту. 
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10. Хто з проектної команди повинен відслідковувати чинники 
зовнішнього середовища? 

Теми для обговорення 

1. Основні критерії оцінки ефективності діяльності менеджера 
проекту. 
2. Вирішення конфліктів і розв’язання проблем, що загрожують 
ефективному завершенню проекту. 
3. Основні сфери управління персоналом у проектах. 
4. Людський чинник і методи практичної психології у проект-
менеджменті. 

Тренінгова тестова програма 
 

1.Хто реалізує різні інтереси у процесі здійснення проекту, 
формує власні вимоги відповідно до цілей та мотивації і 
впливає на проект, виходячи зі своїх інтересів, компетенції та 
ступеня залучення до проекту: 
а) учасники проекту; 
б) топ-менеджмент; 
в) конкуренти; 
г) консультанти. 
2.Менеджер (керівник) проекту (Project Manager) — це: 
а) особа, відповідальна за управління проектом; 
б) особа усередині або поза організацією, що забезпечує фінансові 
ресурси проекту; 
в) особа (організація), яка приймає результати роботи і платить за її 
виконання; 
г) особа усередині або поза організацією, яке використовуватиме 
результати проекту. 
3.Замовник (Project Customer) — це: 
а) особа (організація), яка приймає результати роботи і платить за її 
виконання; 
б) особа усередині або поза організацією, що забезпечує фінансові 
ресурси проекту; 
в) особа усередині або поза організацією, яке використовуватиме 
результати проекту; 
г) ініціатор проекту. 
4.Користувач продукту проекту (User) — це: 
а) особа усередині або поза організацією, яке використовуватиме 
результати проекту; 
б) особа (організація), яка приймає результати роботи і платить за її 
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виконання; 
в) особа усередині або поза організацією, що забезпечує фінансові 
ресурси проекту; 
г) ініціатор проекту. 
5.Виконуюча організація (Performing organization) — це: 
а) організація, співробітники якої безпосередньо залучені до ви-
конання проектних робіт; 
б) підрозділ, прямо або що побічно відповідає за результат проекту; 
в) група людей, що мають високу кваліфікацію в певній області й 
максимально віддані загальній цілі діяльності своєї організації, для 
досягнення якої вони діють спільно, взаємно погоджуючи свою 
роботу; 
г)частка проектної команди, що бере участь в управлінні. 
6.Команда проекту — це: 
а) група людей, що мають високу кваліфікацію в певній області й 
максимально віддані загальній цілі діяльності своєї організації, для 
досягнення якої вони діють спільно, взаємно погоджуючи свою 
роботу; 
б) частка проектної команди, що бере участь в управлінні; 
в) підрозділ, що прямо або побічно відповідає за результат проекту; 
г) організація, співробітники якої безпосередньо залучені до ви-
конання проектних робіт. 
7.Відповідальність за успіх проекту несе: 
а) ініціатор проекту; 
б) команда проекту; 
в) керівник проекту; 
г) замовник проекту. 
8.Ініціатором проекту може бути: 
а) будь-хто із учасників проекту; 
б) лише член команди проекту; 
в) будь-хто із контракторів; 
г) лише замовник. 
9.Робота команди це: 
а) управління командою; 
б) лідерство в її створенні; 
в) робота в складі команди; 
г) групова динаміка. 
10.Командний дух у проекті створюється і підтримується шля-
хом: 
а) індивідуальної мотивації; 
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б) колективної постановки цілей; 
в) соціальних заходів; 
г) стратегій підтримки. 
 
Література: [1, 10, 2, 4, 6, 7]. 

 

Тема 13. Програмне забезпечення процесу управління 

проектом 
План 

1. Концепція управління проектом з використання м 
комп’ютерної техніки. 

2. Автоматизовані системи управління проектом. 
3. Класифікація програмного забезпечення управління проектом. 

Контрольні запитання 

1. Як можна охарактеризувати середовище використання 
програмного забезпечення? 
2. Назвіть структурні елементи автоматизованих систем управління 
проектами. 
3. Дайте характеристику комплексним системам сіткового 
планування. 
4. Які задачі вирішують комплексні системи сіткового планування? 
5. Охарактеризуйте засоби для розв’язку часткових задач. 
6. Сформулюйте загальні підходи до вибору програмного 
забезпечення. 
7. Що обумовило популярність пакету Microsoft Project? 
8. Хто є розробником пакету Open Plan? 
9. Методи розрахунку розкладу у пакеті Open Plan? 
10. Що є пріоритетним при ресурсному плануванні з обмеженням 
часу? 
11. Яке програмне забезпечення розроблено компанією Primavera? 
12. Який пакет з’явився на ринку програмного забезпечення 
автоматизації управління проектами одним з перших? 
13. Наведіть характеристику пакету Spider Project. 
14. Що таке Project Expert? 
15. Скільки рівнів має остання версія Project Expert? 
16. Які можливості існують після побудови фінансової моделі 
проекту за допомогою Project Expert? 
17. Які розділи формують проект в Project Expert? 
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Теми для обговорення 

1. Як обґрунтувати вибір того чи іншого пакету для автоматизації 
управління проектом? 
2. Доцільність створення мережі комунікацій та зв’язку. 
3. Які управлінські функції повинні бути автоматизовані в першу 
чергу? 
4. Які проблеми можуть виникати при використанні програмного 
забезпечення для розрахунку ефективності проектів? 
5.  

Тренінгова тестова програма 
 

1. Комп’ютерна технологія управління – це: 
а) набір програм і процедур для управління проектом за допомогою 
комп’ютера; 
б) інформаційна система, що функціонує з використанням 
комп’ютерів; 
в) комплекс взаємопов’язаних технологічних, інженерних систем, 
що базується на використанні ЕОМ; 
г) набір програм для управління витратами проекту за допомогою 
комп’ютера. 
2. Spider Project - це: 
а) автоматизована система аналізу ефективності проекту; 
б) організація обміну даними між учасниками проекту; 
в) додатковий модуль електронного забезпечення; 
г) професійна система сіткового планування проекту. 
3. Expedition ANALYSER – це: 
а) комплексні пакети програмного забезпечення для інвестиційної 
та виробничої діяльності; 
б) вузькоспеціалізовані комп’ютерні програми для управління 
проектами; 
в) експорт-імпорт даних із різних пакетів програмного 
забезпечення$ 
u) додатковий модуль Projekt Planner, який допомагає аналізувати 
проектну інформацію. 
4. MS Project, Sure Trak Project Manager – це: 
а) комплексні пакети програмного забезпечення; 
б) вузькоспеціалізовані комп’ютерні програми для управління 
проектами; 
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в) експорт-імпорт даних із різних комп’ютерних програм для 
управління проектами; 
г) комплексне рішення для управління проектною інформацією. 
5. Primavera Project Planner, SA – Super Project – це: 
а) вузькоспеціалізовані комп’ютерні програми для управління 
проектами; 
б) комбіновані пакети програмного забезпечення управління 
проектами; 
в) комплексні пакети програмного забезпечення управління 
проектами; 
г) професійна система сіткового проектування. 
6. Для планування і контролю  реалізації проектів використову-

ють: 
а) програму “Microsoft Project”; 
б) пакет “Excel”; 
в) пакет “Project Expert”; 
г)пакет “Spider Project”. 
7.MS Excel, Project Expert, 1С Предприятие – це: 
а) вузькоспеціалізовані комп’ютерні програми для управління 
проектами; 
б) комплексні пакети програмного забезпечення для інвестиційної 
та виробничої діяльності; 
в) експорт-імпорт даних із різних пакетів програмного 
забезпечення; 
г) комплексні пакети програмного забезпечення для виробничої 
діяльності. 
8. Для складання узагальнюючих розрахункових форм бізнес-
плану використовують: 
а) універсальні автоматизовані таблиці і графіки; 
б) комп’ютерний пакет “СА – Super Project”; 
в) комп’ютерну програму “Microsoft Project”; 
г)пакет “Spider Project”. 
9. Планування основних параметрів проектів краще 
здійснювати за допомогою: 

а) пакету “Excel”; 
б) пакету “Project Expert”; 
в) комп’ютерної програми “Microsoft Project”; 
г)пакет “Spider Project”. 
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10.Earned Value Management (EVM) - це: 
а) система, яка комбінує цілі, розклад і вартість виконання робіт 
проекту; 
б) техніка для прогнозних розрахунків параметру проекту; 
в) система управління людськими ресурсами проекту; 
г) управління закупівлями в проекті. 
Література: [1, 10, 2, 4, 6, 7]. 

 

5. ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

 
1. Різновиди підприємницьких проектів та особливості їх 
менеджменту. 
2. Об’єктивна необхідність управління проектами. 
3. Системний підхід в управлінні проектами. 
4. Склад елементів системи та їх взаємозв’язок. 
5. Основні і локальні цілі проекту. 
6. Загальні функції управління проектами. 
7. Сукупність спеціальних функцій управління проектами. 
8. Розмежування функціональних та лінійних обов’язків між 
складниками системи управління проектами. 
9. Матричні, програмні, цільові і проектні структури. 
10. Особливості управління проектами різними організаційними 
структурами суб’єктів управління. Технологія проектування 
організації у системі управління проектами. 
11. Технологія проектування організації у системі управління 
проектами. 
12. Правові основи проведення проектних робіт. 
13. Порядок розробки та затвердження проектної документації. 
14. Правове регулювання іноземного інвестування. 
15. Відповідальність за порушення законодавчих норм. 
16. Необхідність визначення інвестиційної привабливості об’єктів 
інвестування. 
17. Показники та методи рейтингової оцінки суб’єктів і об’єктів 
інвестування. 
18. Фінансові показники для визначення інвестиційної 
привабливості підприємства. 
19. Рейтингові процедури при визначенні інвестиційної 
привабливості підприємств. 
20. Національні і галузеві програми приватизації. 
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21. Визначення і підбір можливих інвесторів. 
22. Аналіз та оцінка інвестиційних пропозицій. 
23. Аналіз фінансових можливостей і вимог інвесторів до проекту. 
24. Характерні риси і основні принципи побудови підприємницької 
концепції. 
25. Склад елементів підприємницької концепції і характеристика 
кожного з них. 
26. Зміст заходів щодо реалізації підприємницької концепції. 
27. Основні напрями концептуального обґрунтування спеціальних 
проектів. 
28. Порядок і форми узагальнення результатів реалізації 
підприємницької концепції. 
29. Основні вимоги до проведення аналізу та оцінки концепції 
проекту. 
30. Пріоритетні напрями аналізу та оцінки підприємницької 
концепції проекту. 
31. Складові частини скороченого плану (контрольного списку) 
проекту. 
32. Основні показники скороченого плану концепції проекту. 
33. Цілі, стадії та етапи процесу розробки проекту. 
34. Узагальнений комплекс робіт з розробки проектних рішень. 
35. Технологія виконання проектних робіт. 
36. Форми представлення проектів. 
37. Структура і зміст основних частин інвестиційного проекту. 
38. Розрахунок потреби в інвестиціях і початковому капіталі. 
39. Особливості структури і змісту складників приватизаційного 
проекту. 
40. Прогнозування прибутковості підприємства після приватизації. 
41. Склад документації і порядок підготовки технічного завдання на 
проведення робіт. 
42. Складові техніко-економічного обґрунтування проекту. 
43. Загальна структура процесу техніко-економічного обґрунтування 
інвестиційних і бізнес-проектів. 
44. Процес обґрунтування комерційних проектів. 
45. Планування фінансових показників проекту. 
46. Принципи і способи планування проекту в часі. 
47. Планування організації виконання проекту. 
48. Підходи до розробки календарного плану робіт проекту. 
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49. Організація та графіки фінансування проекту. 
50. Визначення пріоритетів при формуванні інвестиційних 
портфелів. 
51. Модифікація портфелів за рівнем мінімальності ризиків. 
52. Роль і місце економічної оцінки інвестиційних проектів. 
53. Мета, об’єкти та суб’єкти експертизи інвестиційних проектів. 
54. Особливості аналізу  й оцінки проектів на різних фазах. 
55. Вимоги до точності оцінки можливостей проекту. 
56. Експертиза проекту як складова процесу управління проектами. 
57. Порядок подання і прийняття інвестиційних і бізнес-проектів на 
експертизу. 
58. Попередній експрес-аналіз проекту. 
59. Технологія експертизи обґрунтування техніко-економічних 
показників проекту. 
60. Експертиза бізнес-плану інвестиційного проекту з полярних 
точок (суб’єкта та об’єкта інвестування). 
61. Оцінка менеджерів системи управління проектом. 
62. Оцінка консультантів інвестиційного проекту. 
63. Вертикальний і горизонтальний аналіз звітних і проектних 
даних. 
64. Використання пілотних проектів при експертній оцінці проектів. 
65. Попереднє техніко-економічне дослідження. 
66. Експертне техніко-економічне обґрунтування проекту. 
67. Методи і показники оцінки проекту. 
68. Процедури проведення оцінки проектів для одно- і 
багатопродуктових моделей. 
69. Основні форми реалізації інвестиційних і бізнес-проектів. 
70. Загальний склад і характеристика стадій та етапів робіт 
реалізації проекту. 
71. Характеристика основних методів контролю реалізації проектів. 
72. Призначення, структура і технологія розробки цільових планів 
проектів. 
73. Призначення та особливості складання сіткових графіків етапів 
проекту. 
74. Система ПЕРТ. 
75. Діаграми Гантта у практиці управління проектами. 
76. Система мотивації дотримання мети проекту. 
77. Фінансовий контролінг проекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51

78. Організаційні форми та рівні управління проектом. 
79. Вибір ефективної організаційної структури управління проектом. 
80. Моніторинг виконання організаційних рішень у просторі і часі. 
81. Відмінність приватизаційних проектів від інших видів 
інвестиційних проектів. 
82. Послідовність підготовки документації приватизаційних 
проектів. 
83. Особливості бізнес-планів підприємств, що приватизуються. 
84. Об’єктивна необхідність використання комп’ютерної техніки в 
процесах управління проектами. 
85. Спеціальні функції управління проектами, що підлягають 
автоматизації. 
86. Вимоги щодо постановки задач з автоматизації робіт по 
управлінню проектами. 
87. Комплексні та вузькоспеціалізовані пакети програмного 
забезпечення для інвестиційної, комерційної та виробничої 
діяльності в рамках проектів. 
88. Особливості поєднання елементів програмного забезпечення 
різного спрямування та ступені інтеграції. 
89. Призначення, склад та основні функції програмного 
забезпечення комп’ютерного пакета “Project Expert”. 
90. Аналіз фінансових показників проекту з використанням пакета 
“Project Expert”. 
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