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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

          В умовах, коли відбуваються кардинальні зміни, пов'язані з реформуванням 

економіки у вектор глобалізаційних процесів господарського життя, реалізація 

цієї масштабної програми вимагає залучення значних коштів, однак внутрішні 

джерела фінансування розвитку дуже обмежені і використовуються, головним 

чином, для підтримки життєво важливих для суспільства сфер економіки. У 

зв’язку з цим здається очевидним, що єдиним універсальним підходом до 

розв’язання задач, пов'язаних із збільшенням масштабів і складності проектів, 

залученням до них великої кількості учасників і організацій, зростанням вимог до 

термінів здійснення, використанням фінансових, матеріальних і трудових 

ресурсів, можуть бути професійні методи управління міжнародними проектами . 

          Навчальний курс «Управління міжнародними проектами» є вибірковою 

навчальною дисципліною, що відноситься до циклу самостійного вибору 

Академії. Дисципліна вивчається студентами напряму підготовки 073 

Менеджмент, спеціалізації Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. 

          Вивчення дисципліни «Управління міжнародними проектами» базується на 

знанні таких фундаментальних та загальноекономічних дисциплін, як статистика, 

міжнародна економіка; дисциплін професійної та практичної підготовки: фінанси, 

гроші та кредит; міжнародні економічні відносини, зовнішньоекономічна 

діяльність підприємств та ін. 

           Основна мета дисципліни «Управління міжнародними проектами» – це 

надання необхідних теоретичних знань та практичних навичок з використання 

методів та засобів управління як важеля для досягнення результатів потрібної 

якості, який економить час, гроші, ресурси, мінімізує ризики від управлінської 

діяльності. 

          Предметом вивчення курсу є засвоєння базового інструментарію до 

управління міжнародними проектами, набуття навичок з проектного 

менеджменту у будь-якій предметній галузі. 

          У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати 
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знання: технології процесу управління та економічного обґрунтування 

проектів за умов невизначеності та ризику; 

вміння: застосовувати основні складові управління проектами в 

міжнародній господарській діяльності учасників проектування, а саме: 

• здійснювати передпроектні процедури та створення концепції;  

•  планувати проект на всіх життєвих циклах; 

•  надавати техніко-економічне обґрунтування; 

• оцінювати проект, контроль за його виконанням; 

• розробляти кошторис витрат та бюджет проекту; 

• створювати команди міжнародного проекту; 

•  використовувати інформаційні технології задля ефективного управління 

міжнародним проектом. 

          Попередні умови для вивчення: навчальні дисципліни – «Статистика», 

«Міжнародна економіка», «Іноземне інвестування», «Бізнес-планування у ЗЕД», 

«Менеджмент персоналу».         

          Важливою складовою роботи студентів є самостійна підготовка ними 

матеріалів, питань, завдань з кожної теми навчального курсу. Самостійна робота 

є обов’язковою при підготовці до практичних та семінарських занять, для 

складання підсумкового контролю навчальної дисципліни, тому вона повинна 

мати систематичний характер та завершуватись перевіркою. 

          Перелік завдань для самостійної роботи, форми її організації та звітності, 

термін виконання, кількість балів, які можна отримати за виконання завдань, 

визначаються викладачем кафедри. Оцінки (бали), одержані студентами за 

виконання різних видів самостійної роботи, фіксуються викладачами і доводяться 

до відома студентів. 

          Форми самостійної роботи: 

- опрацювання лекційного матеріалу; 

- підготовка до семінарських та практичних занять; 

- ознайомлення та аналіз нормативно-правових джерел; 

- самостійна робота з навчальною, науковою та періодичною літературою; 
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- користування мережею Інтернет; 

- узагальнення та аналіз даних; 

- підготовка та написання доповідей, тез рефератів, контрольних робіт; 

- підготовка до модульних та підсумкового контролю. 

          Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи із 

дисципліни  розроблені відповідно до навчальної та робочої навчальної 

програми курсу    «Управління міжнародними проектами» для студентів 

напряму підготовки 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності», “Управління міжнародним бізнесом” 

кваліфікаційного рівня «бакалавр». Методичні вказівки призначені для 

підготовки для практичних та семінарських занять, індивідуальної та 

самостійної роботи студентів як стаціонарної, так і заочної форм навчання.  

           

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 

дисципліни 

«УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПРОЕКТАМИ» 
№ 

пор. 

Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль І. Основи управління та планування проекту  

1 Загальна характеристика управління проектами 

2 Обґрунтування доцільності міжнародного проекту та створення 

концепції 

3 Організаційні форми і структури управління міжнародними проектами 

4 Техніко-економічне обґрунтування проекту 

5 Сіткове й календарне планування, складання проектного бюджету  

Змістовий модуль ІІ. Реалізація та контроль виконання проекту 

6 Загальні підходи до планування й контролю за ходою міжнародного 

проекту 

7 Проектна діяльність як сфера високого ризику 

8 Управління якістю проектів 
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9 Організація проведення торгів (тендерів) за міжнародним проектом 

10 Формування й розвиток проектної команди 

11 Інформаційні технології в процесі управління міжнародними 

проектами 

 
 

ЗМІСТ 

дисципліни 

«УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПРОЕКТАМИ» 

 
Змістовий модуль І. Основи управління та планування проекту 

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами 
 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 
1. Інтегрований підхід до управління міжнародним проектом. 

2. Моделі життєвого циклу високотехнологічних проектів. 

3. Управління мультипроектами. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Що таке проект? Чим міжнародним проект відрізняється від інших 

видів робіт, що виконуються в організації? 

2. Які етапи виділяють в історії розвитку управління проектами? 

3. Які економічні, організаційні, технологічні й геополітичні зміни у 

світі обумовлюють зростання ролі управління проектами в сучасних умовах? 

4. Які обмеження стримують застосування методології управління 

міжнародним проектами для комплексних програм і великих проектів в Україні? 

5. Проаналізуйте зміст фаз життєвого циклу проекту. 

6. Схарактеризуйте функції управління міжнародним проектами. 

 
Тестові завдання 

1. З погляду системного підходу проект розглядається: 

а) як певне завдання з визначеними вихідними даними й необхідними ре-

зультатами (цілями), що обумовлюють спосіб його вирішення; 
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б) будь-що, що задумується або планується; 

в) процес переходу з вихідного стану в кінцевий за участі низки обмежень і 

механізмів. 

2. Основними характеристика проекту є: 

а) обмеженість у часі; 

б) функціональна підпорядкованість учасників; 

в) циклічний характер виконання; 

г) наявність унікальних елементів; 

д) спрямованість на досягнення певної мети. 

3. На відміну від виробничої системи проект є: 

а) циклічною багаторазовою діяльністю; 

б) циклічною одноразовою діяльністю; 

в) нециклічною багаторазовою діяльністю; 

г) нециклічною одноразовою діяльністю. 

4. Відповідальність за проект при системі розширеного управління несе: 

а) замовник проекту; 

б) менеджер проекту; 

в) інвестор проекту; 

г) архітектор проекту. 

5. До чинників внутрішнього проектного середовища відносять: 

а) засоби комунікації; 

б) суспільне середовище; 

в) правові відносини; 

г) економічну ситуацію. 

6. Юридична особа, яка несе відповідальність за виконання робіт та відповідає 

за здійснення контракту, це: 

а) замовник; 

б) підрядчик; 

в) інвестор; 

г) архітектор. 
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7. Замовник повинен підготувати декларацію про намір проектування об’єкта на: 

а) інвестиційній фазі; 

б) фазі реалізації; 

в) контрактній фазі; 

г)  доінвестиційній фазі. 

8. Фазами життєвого циклу проекту є: 

а) доінвестиційна, інвестиційна, контрактна, реалізації; 

б)  доінвестиційна, інвестиційна, експлуатаційна; 

в) інвестиційна, підготовча, реалізації, підсумкова; 

г) доінвестиційна, комерційна, заключна. 

9. Проекти за термінами реалізації класифікують як: 

а) комерційні, некомерційні; 

б) короткострокові, середньострокові, довгострокові; 

в) малі, великі, середні; 

г)  міжнародні, підприємницькі. 

10. Інвестор – це: 

а) особа або організація, яка фінансує проект; 

б)  особа або організація, яка розробляє проектно-кошторисну документацію; 

в) особа, яка несе відповідальність за виконання робіт; 

г) юридична особа, якій замовник делегує свої повноваження. 

11. Замовник – це: 

а) організація, яка несе відповідальність за складання проекту;  

б) особа або організація, яка фінансує проект; 

в) особа або організація, яка вкладає кошти і приймає рішення щодо терміну 

проекту, вартості, контролю якості та ін.; 

г) юридична особа, яка розробляє проектно-кошторисну документацію. 

12. Розробку, узгодження та експертизу техніко-економічного обґрунтування 

здійснюють на фазі: 

а) доінвестиційній; 

б) інвестиційній; 
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в) контрактній; 

г) реалізації проекту. 

13. Підбір потенційних виконавців проекту здійснюють на фазі: 

а) доінвестиційній; 

б) інвестиційній; 

в) контрактній; 

г) реалізації проекту. 

14. Найпоширенішими системами в процесі управління проектами є: 

а) основна, допоміжна, змішана; 

б) основна, розширеного управління; 

в) основна, підрядна, розширеного відтворення; 

г) функціональна, підрядна. 

15. Проектувальник – це: 

а) особа, яка несе відповідальність за виконання робіт; 

б) особа, яка вкладає кошти і приймає рішення щодо терміну, вартості, контролю 

якості тощо; 

в) особа, яка надає послуги з питань реалізації проекту; 

г) проектна організація, яка розробляє проектно-кошторисну документацію. 

16. Управління проектами – це: 

а) синтетична дисципліна, що об’єднує спеціальні надпрофесійні знання; 

б) система методів і принципів прийняття управлінських рішень з управління 

проектами; 

в) мистецтво координації власної діяльності та проектної групи; 

г) процес регулювання власником руху його корпоративних прав. 

17. Стиль управління відноситься до: 

а) чинників зовнішнього середовища; 

б) чинників внутрішнього середовища; 

в) організаційних чинників; 

г) економічних чинників. 

Література [3; 10; 14; 16; 17; 20; 25] 
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Тема 2. Обґрунтування доцільності міжнародного проекту та створення 

концепції    

      
Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

 
1. Етапи та складові обґрунтування доцільності проекту. 

2. Складові та показники оцінки ефективності проектів. 

Питання для самоконтролю 
1. З чого починається проект? Що може спричинити виникнення ідеї проекту? 

2. З яких причин ідею проекту може бути відхилено? 

3. Що має бути визначено в процесі формування задуму проекту? 

4. Які можуть бути види ефективності проекту? 

5. Схарактеризуйте методику, що використовують при попередньому аналізі 

проекту.  

6. Які характеристики проекту можуть розглядатися як фактори його 

ефективності? 

7. На яких принципах базується оцінка ефективності проектів?  
 

Тестові завдання 
 

1. Соціальна експертиза проекту дає можливість визначити: 

а) забруднення повітряного басейну, ґрунтів та водойм; 

б) можливість забезпечення машинами та обладнанням; 

в) вигоди, які отримують мешканці регіону від реалізації проекту; 

г) чистий грошовий потік. 

2. Проект може вважатися вивіреним і готовим для передачі на стадію 

детальної розробки та реалізації при дотриманні таких умов: 

а) проведено відбір альтернативних варіантів проекту, визначено основні 

переваги та недоліки; 

б) ідентифіковано основні організаційні та політичні проблеми, які можуть 

вплинути на долю проекту, і визначено, як вони можуть бути розв’язані; 
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в) визначено очікувані вигоди й витрати, можливі ризики; 

г) усі відповіді правильні. 

3. Чиста теперішня вартість проекту визначається як: 

а) вартість інвестицій у проект через певний проміжок часу з урахуванням 

певної процентної ставки; 

б) вартість майбутніх грошових надходжень у теперішній час, яка визна-

чається з урахуванням певної процентної ставки; 

в) теперішня вартість майбутніх грошових надходжень за вирахуванням 

теперішньої вартості інвестицій у проект. 

4. Надходжень від проекту вистачить для відновлення вкладеного капіталу, 

якщо дорівнює нулю значення: 

а) чистої теперішньої вартості; 

б) коефіцієнта вигод/витрат; 

в) індексу прибутковості; 

г) індексу доходності капіталовкладень. 

5. Якщо NPV проекту Z за розрахунками становить 3100 тис. грн, а 

інвестиції в сумі 900 тис. грн здійснюються одномоментно, то кожна гривня 

інвестицій забезпечує наступну величину приведеної вартості грошового 

потоку: 

а) 3 грн 44 коп.; 

б) 2 грн 44 коп.; 

в) 4 грн 44 коп.; 

г) 4 грн 19 коп. 

6. Визначення меж проекту, непередбачені витрати, вартість доінвестиційних 

досліджень належить до такої стадії інвестиційного проекту: 

а) інвестиційна; 

б) доінвестиційна; 

в) післяінвестиційна; 

г) початкова. 

Література [14–16; 23–25] 
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Тема 3. Організаційні форми і структури управління міжнародними 

проектами 
 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 
1. Організаційні основи управління проектами. 

2.Загальні принципи побудови організаційної структури проекту. 

3. Види організаційних структур в управлінні проектами. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке організаційна структура проекту? За якими принципами вона 

створюється? 

2. Чим відрізняються схеми організаційних структур від безпосередньо самих 

організаційних структур? 

3. Визначте характерні риси, переваги та недоліки функціональних орга-

нізаційних структур. 

4. У чому полягають особливості, переваги та недоліки проектних організаційних 

структур? 

5. Проаналізуйте переваги та недоліки матричних організаційних структур. Які 

виділяють види матричних організаційних структур? Які їх відмінності? 

6. Порівняйте умови застосування різних схем та видів організаційних структур. 

Тестові завдання 
 

1. Для функціональної організаційної структури управління проектами є 

характерним: 

а) пряме підпорядкування співробітників керівникові проекту; 

б) проблема розподілу повноважень між керівниками проектів і керівниками 

функціональних підрозділів; 

в) ділова й професійна спеціалізація; 

г) дублювання функціональних областей і зниження ефективності використання 

ресурсів. 

2. Дивізіональні організаційні структури можна віднести до: 
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а) матричних;  

б) функціональних; 

в) проектних. 

3. Зазначте, яка організаційна структура є, по суті, сукупністю кількох 

паралельних функціональних структур, що мають горизонтальну інтеграцію, 

тимчасовий характер і спрямовані на досягнення цілей проекту: 

а) матрична;  

б) органістична; 

в) проектна;  

г) функціональна. 

4. Для органістичних організаційних структур управління проектами ха-

рактерні: 

а) ієрархічний принцип організації;  

б) неформальність; 

в) високий рівень невизначеності та динамізму зовнішнього оточення; 

 г) велика кількість детальних правил і процедур. 

5. Організаційна структура управління проектом – це: 

а) сукупність взаємозалежних органів управління проектом, що перебувають на 

різних рівнях системи; 

б) організація взаємодії та взаємовідносин учасників інвестиційного процесу; 

в)  комплекс заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей, за 

обмеженими матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами; 

г) сукупність елементів організації та зв’язків між ними. 

6. Відповідно до функціональної структури управління проектами: 

а) керівництво здійснює лінійний керівник через групу підпорядкованих йому 

функціональних керівників, кожний з яких керує певними підрозділами в межах 

доручених функцій; 

б) створюються тимчасові проектні групи, які очолюють керівники проектів, ці 

групи формують зі спеціалістів відповідних функціональних відділів; 
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в) створюється спеціальний підрозділ для розв’язання конкретного завдання, а 

керівники проектів зосереджують свою увагу на виконанні конкретних завдань; 

г) залучають сторонню організацію для здійснення управління на основі 

договору. 

7. При розв’язанні проблемних завдань, пов’язаних з переорієнтуванням цілей 

організації чи зміною шляхів їх досягнення, найефективнішою формою реалізації 

проектів є: 

а) матричне управління; 

б)  функціональне управління; 

в) проектне управління; 

г) вертикальне управління. 

8. Підприємство планує реалізувати великий проект з будівництва об’єкту. 

Необхідне сукупне управління трудовими, фінансовими, матеріальними та 

енергетичними ресурсами, оперативне виконання у встановлені строки. Яка із 

наведених організаційних структур найбільше відповідає вихідним даним: 

а) матричне управління; 

б) функціональне управління; 

в) проектне управління; 

г) вертикальне управління. 

9. Проста система планування та звітності характерна для: 

а) матричного управління; 

б) функціонального управління; 

в) проектного управління; 

г) вертикального управління. 

10. Якщо команда учасників проекту формується з фахівців однієї спеціальності 

(професії) та за відповідним принципом об’єднується у функціональні підрозділи, 

то такий підхід має назву: 

а) функціональний; 

б) цільовий; 

в) матричний; 
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г) внутрішній. 

11. Вид структури, при якій замовник повністю покладається на виконавця, що 

спеціалізується на розробці та впровадженні проектів у конкретній галузі, – це: 

а) виділена структура; 

б) управління за проектами; 

в) загальне управління проектами; 

г) дуалістична структура. 

12. Вид структури, при якій кілька осіб одночасно є замовниками, виконавцями 

та інвесторами проекту: 

а) виділена структура; 

б) управління за проектами; 

в) загальне управління проектами; 

г) дуалістична структура. 

13. Слабкість горизонтальних зв’язків є недоліком: 

а) виділеної структури; 

б) функціональної структури; 

в) матричної структури; 

г) дуалістичної структури. 

14. Високий рівень фахової спеціалізації є перевагою: 

а) виділеної структури; 

б) функціональної структури; 

б) матричної структури; 

г) дуалістичної структури. 

15. Документ, який окреслює обов’язки менеджера проекту та його команди, – 

це: 

а) статут; 

б) перелік проектних робіт; 

в) специфікація; 

г) проектно-кошторисна документація. 
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16. При спільній діяльності без створення юридичної особи використовують 

таку структуру управління: 

а) виділену; 

б) функціональну; 

в) матричну; 

г) дуалістичну. 

17. Організаційна структура проекту, що створюється на період здійснення 

проекту або однієї з фаз його життєвого циклу, – це: 

а) команда проекту; 

б) команда управління проектом; 

в) команда менеджера проекту; 

г) маркетингова служба. 

18. Зв’язки, що забезпечують процеси проходження адміністративних процесів 

прийняття управлінських рішень, мають назву: 

а) горизонтальні; 

б) технологічні; 

в) адміністративно-функціональні; 

г) залежні. 

19. Зв’язки, що забезпечують процеси безпосереднього виконання робіт, – це: 

а) горизонтальні; 

б) незалежні; 

в) адміністративно-функціональні; 

г) залежні. 

Література [3; 6–8; 27; 29; 31] 

 

Тема 4. Техніко-економічне обґрунтування проекту 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 
1. Порядок розробки та затвердження техніко-економічного обґрунтування 

інвестиційного проекту. 

2. Особливості розробки меморандуму для міжнародних інвестиційних проектів. 
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3. Експертиза й затвердження проектів. 

4. Екологічна експертиза проектів. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які  заходи необхідно здійснити в розділі  ТЕО “Аналіз ринку, стратегія 

маркетингу”? 

2. Які розділи має попереднє обґрунтування проекту? 

3. Про що йдеться в інженерно-технологічній частина ТЕО? 

4. Що відноситься до організаційних і накладних витрат проекту? 

5. Які заходи необхідно здійснити для розробки стратегії проекту? 

6. За якими умовами інвестиційний проект може бути реалізований? 

7. Які альтернативні варіанти стратегії маркетингу підлягають обов'язковому 

оцінюванню при розробці ТЕО проекту? 

 

Тестові завдання 
1. До розділу техніко-економічного обґрунтування «Головні відомості про 

проект» належить: 

а) основна ідея проекту; 

б) аналіз ринку; 

в) місцезнаходження і навколишнє середовище; 

г) трудові ресурси. 

2. До інвестиційного проекту, складеного відповідно до вимог UNIDO, входить 

така кількість розділів: 

а) 4; 

б) 5; 

в) 7; 

г) 8. 

3. Витрати, пов’язані з точністю прогнозування проектних вимог, матеріалів 

та послуг, – це: 

а) фінансові витрати; 

б) матеріальні витрати; 
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в) операційні витрати; 

г) адміністративні витрати. 

4. Основною складовою розробки стратегії маркетингу є: 

а) поділ ринку; 

б) прогнозування продажу; 

в) сегментація ринку; 

г) специфіка споживачів. 

5. Етап, який охоплює період від прийняття інвестиційного рішення до введення 

об’єкта в експлуатацію, – це: 

а) планування процесу здійснення проекту; 

б) процес оптимізації витрат; 

в) процес розробки фінансування; 

г) оцінка проекту і прийняття інвестиційного рішення. 

6. Розділ меморандуму, в якому описується тип проекту, очікуваний обсяг 

продажу та виробничі потужності підприємства, – це: 

а) сучасний стан наявного виробництва; 

б) особливий статус проекту; 

в) загальна ситуація; 

г) опис пропонованого проекту 

7. До розділу техніко-економічного обґрунтування «Інженерна частина 

проекту» відноситься: 

а) місце розташування та навколишнє середовище; 

б) сировина та комплектуючі матеріали; 

в) аналіз ринку та стратегія маркетингу; 

г) вибір технологій та їх придбання. 

8. Визначення меж проекту, непередбачені витрати, вартість доінвестиційних 

досліджень належить до такої стадії інвестиційного проекту, як: 

а) інвестиційна; 

б) доінвестиційна; 

в) післяінвестиційна; 
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г) початкова. 

9. Розділ техніко-економічного обґрунтування, який включає методи 

економічної та фінансової оцінки проектів, – це: 

а) інженерно-технологічна частина; 

б) планування процесу здійснення проекту; 

в) фінансовий аналіз; 

г) аналіз ринку. 

10. Розробка продукції для заздалегідь не відомих клієнтів належить такої до 

стратегії маркетингу як: 

а) стратегія диверсифікації; 

б) стратегія проникнення на ринок; 

в) стратегія розвитку ринку; 

г) стратегія розвитку продукту. 

11. Розділ ТЕО проекту, який містить детальну оцінку місткості ринку, 

можливості виходу на ринки інших країн, – це: 

а) основи проектної стратегії; 

б) дослідження; 

в)  загально-економічний аналіз; 

г) доступність ресурсів. 

12. Витрати, які впливають на фінансові можливості проекту, – це: 

а) фінансові непередбачені витрати; 

б) матеріальні; 

в) операційні; 

г) адміністративні. 

13. Стратегія, яка пов’язана з успіхом на ринку нових продуктів та товарів, – 

це: 

а) стратегія диверсифікації; 

б) стратегія проникнення на ринок; 

в) стратегія розвитку ринку; 

г) стратегія розвитку продукту. 
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14. Розділ меморандуму, в якому є посилання на особливий статус проекту, – 

це: 

а) сучасний стан наявного виробництва; 

б) особливий статус проекту; 

в) загальна ситуація; 

г) опис пропонованого проекту. 

15. Відомості про можливі стратегії здійснення проекту, проектна 

документація, графік реалізації робіт, фінансовий аналіз – це: 

а) напрями ТЕО; 

б) структурна схема ТЕО; 

в) попереднє обґрунтування; 

г) варіанти стратегії. 

Література [5; 8; 14; 15; 19; 25] 

 
Тема 5. Загальні підходи до планування й контролю за ходою міжнародного 

проекту 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 
1. Концепція командного планування проекту. 

2. Моніторинг проектів. 

3. Аудит та постаудит проекту. 

4. Експертиза державних інвестиційних програм. 

5. Види та процедури планування проектів. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Що таке планування проекту? З якою метою воно проводиться? 

2. Які процеси планування належать до основних, а які – до допоміжних? 

3. Які типові помилки планування ви знаєте? 

4. Що є основною метою контролю проекту? 

5. Що таке система контролю проекту? Яке її місце та значення у загальній 

системі управління проектом? 
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6. За якими принципами будується ефективна система контролю? 

7. Що розуміють під управлінням змінами? Які можуть бути причини 

внесення змін у проект? 

Тестові завдання  

1. Планування проектів – це: 

а) процес, який передбачає складання бюджету проекту та внесення змін до нього 

відповідно до потреб для досягнення поставлених цілей проекту; 

б) процес, який передбачає визначення цілей і параметрів взаємодії між роботами 

та учасниками проекту, розподіл ресурсів та вибір і прийняття організаційних, 

економічних та технологічних рішень для досягнення поставлених цілей проекту. 

2. Процес розробки планів охоплює такі етапи проектного циклу: 

а) створення концепції проекту; 

б) вибір стратегічного рішення щодо виконання проекту і розробка його деталей; 

в) укладення контрактів;  

г) виконання робіт; 

д) завершення проектів;  

е) всі відповіді правильні. 

3. Зазначте, на якій фазі управління проектами складається бізнес-план та 

попереднє техніко-економічне обґрунтування проекту: 

а) передінвестиційній;  

б) інвестиційній; 

в) експлуатаційній. 

4. Вкажіть, на якому рівні управління проектами розробляють поточні та 

оперативні плани: 

а) концептуальному;  

б) стратегічному; 

в) тактичному. 

5. За ступенем охоплення робіт плани поділяються на: 

а) поточні та оперативні;  

б) зведені та детальні; 
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в) короткострокові, середньострокові та довгострокові; 

г) прості, мультиплани та мегаплани. 

6. Для одержання узагальненого показника реалізації проекту з метою 

контролю потрібно: 

а) розробити систему показників, на основі яких порівняти виконання робіт за 

часом і вартістю; 

б) визначити обсяги виконання робіт; 

в) визначити грошові витрати на реалізацію проекту; 

г) правильні відповіді а) та б). 

7. Для досягнення ефективності функцій контролю звіти мають містити 

такі позиції: 

а) кошторисну вартість (для порівняння фактичних і прогнозованих результатів); 

б) фактичні результати на певну дату або період; 

в) прогнозовані результати;  

г) відхилення; 

д) причини, що визначають фактичний і прогнозований процес реалізації 

проекту; 

е) усі відповіді правильні. 

8. Зазначте, який з процесів контролю не належить до допоміжних: 

а) контроль виконання плану проекту; 

б) підтвердження досягнення цілей;  

в) підтвердження якості; 

г) контроль та моніторинг ризиків;  

д) контроль контрактів. 

9. До зовнішніх джерел змін проекту належить: 

а) зміна системи оподаткування; 

б) зміна графіків постачань матеріалів; 

в) зміна джерел фінансування проекту; 

г) реконструкція підприємства для досягнення цілей проекту. 

10. Управління змінами – це: 
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а) внесення змін у проект на прохання замовника чи за пропозицією підрядчика у 

разі невиконання фінансових умов проекту, що передбачені бюджетом та/або 

кошторисною документацією; 

б) реєстрація всіх змін у змісті проекту (технологія, обладнання, вартісні 

показники, графік виконання робіт тощо) з метою детального вивчення й оцінки 

наслідків змін, організації виконавців, що реалізують зміни у проекті, а також 

прогнозування майбутніх змін. 

11. Логічна структура формальних та неформальних процедур за виконанням 

проекту та оцінки ефективності управління ресурсами та витратами – це: 

а) система планування; 

б) система контролю; 

в) система управління ризиками; 

г) система управління фінансами. 

12. Точність, своєчасність, повнота інформації, забезпечення єдності інформації 

для всіх учасників проекту відноситься до: 

а) завдань контролю; 

б) функцій контролю; 

в) вимог контролю; 

7) суб’єктів контролю. 

13. Вид контролю, який здійснюють на початку проектних робіт називається: 

а) попередній; 

б) поточний; 

в) основний; 

г) заключний. 

14. Проведення контролю протягом всього бюджетного циклу відповідними 

особами належить до: 

а) завдань контролю; 

б) функцій контролю; 

в) вимог контролю; 

г) методу контролю. 
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15. Вид контролю, який здійснюють при реалізації проекту, називається: 

а) попередній; 

б) поточний; 

в) основний; 

г) заключний. 

16. Факти, події, ситуації, що відбуваються в процесі виконання проекту, 

відносять до: 

а) об’єкту контролю; 

б) предмету контролю; 

в) суб’єкту контролю; 

г) функцій контролю. 

17. Наявність плану контролю, постійне спостереження за ходом робіт, 

своєчасне виявлення проблеми належить до: 

а) завдань контролю; 

б) функцій контролю; 

в) принципів контролю; 

г) методу контролю. 

18. Відношення терміну виконання проекту до коефіцієнта своєчасності 

виконання проекту – це: 

а) скоригований бюджет; 

б) коефіцієнт по витратах; 

в) своєчасність виконання проекту; 

г) прогнозний термін виконання проекту. 

19. У системі контролю проекту існують такі види прогресу: 

а) якісний і прогнозний; 

б) прогнозний і попередній; 

в) кількісний та якісний; 

г) тимчасовий і постійний. 

20. Вид контролю, який проводять на стадії завершення або експлуатації 

проекту, називається: 
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а) попередній; 

б) поточний. 

Література [9; 10; 16; 17; 20; 32] 

 

Тема 6. Сіткове й календарне планування, складання проектного бюджету 

 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 
1. Удосконалення методу побудови сіткових графіків типу «вершини-

роботи». 

2. Принципи побудови й аналізу сіткових графіків типу «вершини-події». 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які форми графічного відображення змісту робіт і тривалості виконання 

планів ви знаєте? 

2. Наведіть приклади застосування сіткового планування. 

3. Схарактеризуйте елементи побудови сіткового графіка. 

4. Які основні принципи побудови стрілчатих графіків та графіків 

передування? 

5. Сутність, завдання та види календарних планів. 

6. Назвіть основні етапи розробки календарних планів. 

7. Яке значення сіткового планування в управлінні проектами? 

8. Що таке оптимізація сіткового графіка? 

9. Яке прикладне значення має визначення параметрів сіткового графіка? 

10. Схарактеризуйте основні напрями оптимізації планів. 

Тестові завдання  

1. Правилами розробки сіткового графіка є: 

а) робота не може бути почата, поки всі попередні, пов’язані з нею, не 

будуть виконані; 

б) стрілки на сітковому графіку не можуть перетинатися; 
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а) 1;  б) 2;  в) 3;  г) 4;  д) 5; е) 6. 
 
4. Роботою злиття на даному сітковому графіку є робота: 
 
 

а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 

г) 4; 
д) 5. 

в) номер (код) наступної роботи може бути меншим від номера будь-якої 

попередньої роботи; 

г) допускаються умовні переходи від однієї роботи до іншої; 

д) не має відбуватися зациклення виконання встановленого набору робіт; 

е) сітковий графік розгортається справа наліво. 

2. Найменшу загальну тривалість робіт із проекту загалом визначає: 

а) повний резерв часу роботи;  

б) тривалість повного шляху; 

в) тривалість критичного шляху;  

г) вільний резерв часу роботи. 

3. Роботою, яка дробиться, на даному сітковому графіку, є робота: 
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5. Паралельними на даному сітковому графіку є роботи:                                                                                     

                                                                       

а) 1, 2, 3; б) 1, 2, 5; 

в) 2, 3, 4; г) 1, 3, 6; 

д) 5, 6, 7; е) 3, 4, 5. 

 

6. Повним шляхом сіткового графіка є шлях: 

а) 1, 2, 5, 6, 7; 

б) 1, 2, 4, 6, 7; 

в) 2, 4, 6, 7; 

                                                                                    г) 5, 6, 7. 

7. Зворотним аналізом сіткового графіка визначають: 

а) ранній строк початку роботи;  

б) ранній строк закінчення роботи; 

в) пізній строк закінчення роботи;  
г) вільний резерв часу роботи. 

Література [9; 10; 16; 17; 20; 32] 

 

Змістовий модуль ІІ. Реалізація та контроль виконання проекту 

 

Тема 7. Проектна діяльність як сфера високого ризику 
 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Організація робіт із управління проектними ризиками. 

2. Імовірнісні методи оцінювання ризиків. 

3. Експертні методи аналізу ризиків. 

4. Аналіз показників граничного рівня як метод аналізу ризиків. 

5. Аналіз чутливості проекту як метод аналізу ризиків проекту. 

6. Імітаційне моделювання ризиків на базі методу Монте-Карло. 
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7. PERT-метод оцінювання та перевірки програм. 

Питання для самоконтролю 

1. Яким чином взаємопов’язані категорії невизначеності та ризику проекту? Які 

фактори створюють ризик? 

2. Які найбільш поширені види ризиків ви знаєте? 

3. За якими ознаками здійснюється класифікація ризиків? 

4. Що розуміють під управлінням ризиками? 

5. Які постають завдання управління ризиком протягом життєвого циклу 

проекту? 

6. Що таке кількісний та якісний аналіз ризиків? 

7. Охарактеризуйте основні методи кількісного аналізу ризиків проекту. 

8. Які існують способи зниження ризиків проекту? 

9. У чому зміст концепції прийнятного ризику? 

 
Тестові завдання 

1. Ризик інвестиційного проекту – це: 

а) ймовірність того, що проект буде реалізовано; 

б) очікуване значення NPV проекту; 

в) міра невизначеності одержання очікуваного рівня доходності при реалізації 

даного проекту. 

2. Несхильність інвесторів до ризику означає, що: 

а) інвестори не вкладатимуть кошти у ризиковані проекти; 

б) інвестори вкладатимуть кошти в ризиковані проекти; 

в) інвестори не підуть на додатковий ризик, якщо не очікують, що це буде 

компенсовано додатковими доходами. 

3. Для кількісної оцінки ризиків використовується показник: 

а) термін окупності;  

б) коефіцієнт трансформації; 

в) точка беззбитковості;  

г) середньоквадратичне відхилення. 
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4. 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. 

5. Точка беззбитковості характеризує: 

а) обсяг продажу, при якому виручка від реалізації продукції перевищує витрати 

на виробництво даного обсягу продукції; 

б) обсяг продажу, при якому виручка від реалізації продукції нижче витрат на її 

виробництво; 

в) обсяг продажу, при якому виручка від реалізації продукції співпадає з 

витратами виробництва. 

6. Метод зниження ризику, який передбачає систему відшкодування втрат 

страхувальниками при виникненні страхових випадків із спеціальних страхових 

фондів, називається: 

а) розподіл ризику між учасниками проекту;  

б) страхування; 

в) резервування коштів на покриття непередбачених витрат; 

г) нейтралізація часткових ризиків;  

д) зниження ризику фінансування. 

7. У результаті імітаційного моделювання отримано 1202 від’ємних значень 

показника NPV, 5240 позитивних значень NPV та 558 нульових значень цього 

показника. Звідси, міра ризику інвестиційного проекту становитиме: 

а) 17,2 %;  

б) 25,1 %;  

в) 22,9 %;  

г) 33,6 %. 

8. Сукупність ризиків, що загрожують реалізації інвестиційного проекту або 

можуть знизити його ефективність, – це: 
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а) комерційні ризики; 

б) форс-мажорні ризики; 

в) проектні ризики; 

г) валютні ризики. 

9. Ризики втрати реальних активів через заподіяння збитків власності або 

незадовільну організацію, – це: 

а) динамічні ризики; 

б) статичні ризики; 

в) внутрішні ризики; 

г) зовнішні ризики. 

10. Ризиком свідомого або змушеного невиконання учасниками своїх зобов’язань у 

межах проектної діяльності є: 

а) ризик перевищення кошторисної вартості проекту; 

б) ризик низької якості робіт; 

в) ризик невчасного завершення проекту; 

г) ризик учасників проекту. 

11. Ризик непогашення або неповного погашення банку-кредитору платіжних 

зобов’язань позичальником за кредитним договором, – це: 

а) кредитний ризик; 

б) валютний ризик; 

в) ризик рефінансування; 

г) ризик зміни відсоткової ставки. 

12. Ризики, пов’язані із зміною податкових, валютних, митних або інших 

економічних умов реалізації проекту, – це: 

а) політичні; 

б) економічні; 

в) юридичні; 

г) адміністративні. 

13. Ідентифікація ризиків належить до: 

а) якісного аналізу; 
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б) кількісного аналізу; 

в) поточного аналізу; 

г) ретроспективного аналізу. 

14. Спосіб діяльності, коли при матеріалізації ризику збитки повністю несе його 

учасник, – це: 

а) страхування ризику; 

б) скасування ризику; 

в) контролювання ризику; 

г) поглинання ризику. 

15. Визначення чинників, сфер дії, видів ризиків, етапів і робіт, на яких ризик 

підвищується, – це: 

а) ідентифікація ризиків; 

б) перевірка стійкості; 

в) аналіз чутливості; 

г) кількісний аналіз. 

16. Точна оцінка того, як зміниться ефективність проекту при зміні одного з 

вихідних його параметрів, – це: 

а) формалізований опис невпевненості; 

б) аналіз чутливості; 

в) визначення точки беззбитковості; 

г) перевірка стійкості проекту. 

17. У найскладніших для прогнозування проектах застосовують метод: 

а) «Монте-Карло»; 

б) «Дерево» рішень; 

в) аналіз чутливості; 

г) перевірка стійкості. 

18. Особливістю теорії управління ризиками щодо проектної діяльності є: 

а) короткостроковий характер; 

б) спрощений характер всієї діяльності; 

в) один учасник; 
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г) множинність учасників. 

19. Процес реагування на події та зміни ризиків у процесі виконання проекту – 

це: 

а) аналіз проектно-кошторисної документації; 

б) управління ризиками; 

в) стратегічне управління; 

г) антикризове управління. 

20. Форс-мажорні обставини не включають: 

а) ризики землетрусу, повені, бурі; 

б) ризики виникнення міжнаціональних конфліктів; 

в) ризик зміни цін постачальників; 

г) ризик втрати майна при пожежі. 

21. Страхування, застава, гарантія, завдаток є: 

а) технічним методом зниження ризиків; 

б) правовими методами зниження ризиків; 

в) організаційними методами зниження ризиків; 

г) економічними методами зниження ризиків. 

22. Зменшення збитків від проектної діяльності за рахунок фінансової 

компенсації із спеціальних фондів – це: 

а) страхування ризику; 

б) поглинання ризику; 

в) скасування ризику; 

г) контролювання ризику. 

Література [20–25] 

Тема 8. Управління якістю проектів 
 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Етапи розвитку та сучасний стан теорії і практики управління якістю в 

економічно розвинених країнах. 

2. Сучасний стан діяльності з управління якістю в Україні. 
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3. Роль проект-менеджера в забезпеченні якості проекту. 

4. Міжнародна організація зі стандартизації. 

 

Питання для самоконтролю 

 1. Поясніть поняття якості. Яке, на вашу думку, її значення у забезпеченні 

конкурентоспроможності продукції проекту? 

2. Які засоби управління якістю ви знаєте? Схарактеризуйте їх. 

3. Яке значення добровільної та обов’язкової сертифікації продукції проекту? 

4. Назвіть принципи управління якістю відповідно до Державного стандарту 

України ISO 9000-2001. 

5. Які роботи виконуються щодо забезпечення якості проекту? 

6. Назвіть основні положення Програми забезпечення якості проекту. 

7. Які етапи містить сертифікація підприємства за стандартом ISO-9000? 

8. Схарактеризуйте основні положення системного управління якістю. 

9. Наведіть класифікацію витрат з метою обліку і аналізу витрат, пов’язаних із 

забезпеченням якості проекту. 

10. Які методи контролю якості проекту ви знаєте? Схарактеризуйте їх. 

 

Тестові завдання  

1. До запобіжних витрат, пов’язаних із забезпеченням якості, належать: 

а) витрати на інспекційні перевірки, лабораторний та 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. Зазначте, який із перелічених елементів не належать до процесу управління 

якістю проектів: 

а) основні положення, що передбачають узгодження інтересів замовника та 

команди проекту; 

б) забезпечення якості;  
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в) контроль якості; 

г) стратегічне планування. 

3. 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. 

4. Вкажіть, 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. 

5. Види контролю якості за місцем у технологічному процесі поділяються на: 

а) візуальний та інструментальний; 

б) вхідний, операційний та приймальний; 

в) безперервний та вибірковий; 

г) самоконтроль та контроль з боку працівників технічних служб. 

6. До попереджувальних витрат, пов’язаних із забезпеченням якості, належать: 

а) витрати на інспекційні перевірки, лабораторний та інспекційний контроль; 

б) витрати на вибракування, ремонт; 

г) витрати на забезпечення якості проекту, навчання персоналу; 

д) витрати на повернення продукції, задоволення скарг споживачів тощо. 

7. Роботи, пов’язані із забезпеченням якості проектів, базуються на 

застосуванні стандартів: 

а) міжнародної організації зі стандартизації; 

б) всеукраїнської організації зі стандартизації при КМУ; 

в) державного комітету управління якістю України; 

г) комітету з управління якістю СНД. 

8. До процесу управління якістю проектів не належить елемент: 



35 
 

а) основні положення, що передбачають узгодження інтересів замовника та 

команди проекту; 

б) забезпечення якості; 

в) контроль якості; 

г) стратегічне планування. 

9. Основним положенням концепції системного управління якістю проектів є: 

а) кожний учасник проекту, який причетний до якості проекту загалом; 

б) комплекс управління якістю проекту; 

в) відповідальність за стан якості проекту несе лабораторія підприємства; 

г) проект є цілісною системою, якою необхідно управляти. 

10. Стадія проекту, для якої з метою організації контролю якості необхідний 

дозвіл пусконалагоджувальної організації та приймальної комісії: 

а) доінвестиційна; 

б) розробки проекту; 

в) реалізації; 

г) інвестиційна. 

11. У програмі забезпечення якості проекту не висвітлюється елемент: 

а) організаційна структура, у межах якої буде реалізовуватись дана программа; 

б) розрахунок прибутку від проекту за умов дотримання всіх стандартів якості; 

в) перелік практичних заходів для досягнення необхідних показників якості; 

г) повноваження осіб, які забезпечують організацію заходів. 

12. Документ, який засвідчує високий рівень якості продукції та її відповідність 

вимогам міжнародних стандартів ISO-9004, – це: 

а) сертифікат; 

б) патент; 

в) стандарт; 

г) ліцензія. 

13. Всесвітня федерація національних органів стандартизації – це: 

а) УкрСЕПРО; 

б) СЕРТИКО; 
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в) ISO; 

г) TQM. 

14. Витрати, пов’язані з бажанням замовника переконатися у тому, що процес 

розвивається в потрібному напрямі, називаються: 

а) попереджувальні; 

б) інформаційні; 

в) внутрішні; 

г) зовнішні; 

Література [3; 18; 20; 22; 26; 32] 

Тема 9. Організація проведення торгів (тендері) за міжнародним 

проектом 
 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Система державного нагляду, контролю та координації у сфері закупівель. 

2. Проблеми реформування системи державних закупівель в Україні. 

3. Особливості торгів на закупівлю послуг. 

4. Основні вимоги договору про закупівлю. 

5. Досвід організації та здійснення державних закупівель за кордоном. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке торги, з якою метою їх проводять? 

2. За якими напрямами відбувається здійснення закупівель? 

3. Які існують способи та процедури закупівель? 

4. Які вимоги висуваються до тендерної документації? 

5. Що таке тендерний комітет, які функції він виконує? 

6. Коротко дайте характеристику процедури проведення відкритих торгів. 

7. Які торги називають закритими? Що таке двоступеневі торги? 

8. Якими фінансовими організаціями підтримуються проекти соціального та 

економічного розвитку України? 

9. Які торги називаються міжнародними? 
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Тестові завдання 

1. Через конкурсні торги здійснюється: 

а) закупівля товарів, робіт, послуг у межах проекту; 

б) реклама товарів, робіт, послуг у межах реалізації проекту; 

в) придбання нового менш енергоємного устаткування; 

г) оголошення про намір впроваджувати проект. 

2. Зазначте, який із суб’єктів господарювання не візьме участі у проведенні 

конкурсних торгів (тендерів) за проектом: 

а) замовник;  

б) організатор торгів; 

в) аналітик торгів;  

г) тендерний комітет; 

д) кредитно-фінансова установа. 

3. Торги визнаються такими, що відбулися, якщо: 

а) ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену 

замовником на фінансування закупівлі; 

б) здійснено вибір переможця та підписання з ним договору закупівлі; 

в) виявлено наявність змови при поданні пропозицій; 

г) виявлено порушення Порядку під час організації та проведення тендера. 

4. Правове забезпечення проведення торгів здійснюється відповідно до: 

а) положення про порядок створення та головні функції тендерних комітетів 

щодо організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за 

державні кошти, затвердженого наказом Міністерства економіки України; 

б) Закону України «Про порядок проведення торгів (тендерів)» від 26.01.05; 

в) Постанови НБУ «Про проведення участі комерційних банків у торгах 

(тендерах)»; 

г) Постанови Національної комісії «Про затвердження Порядку придбання 

товарів, робіт і послуг ліцензіатами». 

5. Учасник торгів допускається до участі у процедурі закупівлі у випадках: 

а) якщо не виконані умови щодо права участі у тендері; 
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б) учасник торгів у встановленому порядку визнаний банкрутом чи стосовно 

нього порушено справу про банкрутство; 

в) правильного заповнення тендерних пропозицій, які відповідають критеріям 

оцінки; 

г) якщо фізичну особу, яка є учасником торгів, було засуджено за злочин, 

вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у 

встановленому порядку. 

6. Учасники торгів не надають окремо ціни по такому елементу предмета 

закупівлі, як: 

а) товари, що поставляються із-за кордону згідно офіційних правил Міжнародної 

торгової палати “Інкотермс”; 

б) товари, зроблені чи виготовлені в Україні; 

в) товари, що планується виготовити самостійно у процесі надання товарів 

(послуг); 

г) місцеве транспортування, страхування та інші місцеві витрати, пов'язані з 

доставкою й установкою та ін. 

7. Замовник може здійснювати закупівлю шляхом застосування процедури 

запиту цінових пропозицій (котирувань) для закупівель товарів чи послуг за 

умови, що вартість закупівлі не перевищує суму: 

а) 500 тис. грн; 

б) 200 тис. грн; 

в) 50 тис. грн; 

г) 100 тис. грн. 

8. Закупівля в одного виконавця застосовується у разі: 

а) відсутності конкуренції (з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які 

можуть бути поставлені (виконані) лише певним виконавцем, і при цьому немає 

альтернативи; 

б) наявності великої кількості бажаючих прийняти участь у торгах; 

в) існування значного діапазону цін на ринку на необхідні замовнику товари; 
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г) закупівлі технічно складних товарів, щодо яких необхідно провести переговори 

з постачальниками щодо технічних умов і вимог. 

9. Якщо товари, роботи чи послуги через їх складний або спеціалізований 

характер можуть бути запропоновані обмеженою кількістю виконавців 

виключно після проведення процедури попередньої кваліфікації, то 

використовується закупівля шляхом: 

а) відкритих торгів; 

б) закритих торгів (з обмеженою участю виконавців); 

в) двоступеневих торгів; 

г) запиту цінових пропозицій (котирувань). 

10. Договір про закупівлю набуває чинності з моменту: 

а) його підписання замовником та учасником торгів, визначеним переможцем 

процедури закупівлі; 

б) усної погодженості між замовником та постачальником; 

в) підписання тендерної документації; 

г) укладення договору. 

Література [1–3; 8; 18; 32] 

 

Тема 10. Формування й розвиток проектної команди 
 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Управління віртуальними проектними командами. 

2. Труднощі проектних команд. 

3. Навчання й розвиток персоналу проекту. 

4. Модель переривчастої рівноваги розвитку групи. 

5. Партнерство: управління відносинами всередині організації. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Поясніть поняття «команда» та вкажіть, які основні характеристики цієї 

категорії. Які риси притаманні ефективним командам з позитивним синергізмом? 
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2. Схарактеризуйте основні стадії життєвого циклу команди проекту. 

3. Перелічіть заходи щодо відбору працівників до команди проекту. 

4. Якими рисами характеру, на вашу думку, повинен володіти менеджер проекту? 

У чому полягає сутність лідерства та керівництва? 

5. Схарактеризуйте сучасний погляд на поняття «конфлікт». У яких випадках 

конфлікт є позитивним, а в яких – негативним? 

6. Які види конфліктів ви знаєте? 

7. Які фактори сприяють запобіганню деструктивних конфліктів? 

8. Які основні моделі управління конфліктами вам відомі? 

9. Як ви розумієте поняття лідерства у проекті та які стилі управління вам відомі? 

Які ви знаєте сучасні теорії мотивації? 

10. Які методи навчання вам відомі? 

 

Тестові завдання 

1. Формуючи команду, проект-менеджер намагається: 

а) обрати кількох лідерів, які б координували реалізацію проекту; 

б) об’єднати всіх членів команди загальною метою й завданням; 

в) індивідуалізувати кожного члена команди; 

г) посилити конкуренцію між членами команди. 

2. До основних організаційних проблем, які вирішує проект-менеджер, належать: 

а) встановлення заробітної плати учасникам проекту; 

б) створення професійно-стимулюючого оточення; 

в) забезпечення групи кваліфікованим технічним персоналом; 

г) залучення підтримки керівництва. 

3. Зазначте, які організаційні структури, зазвичай, застосовують у практиці 

формування проектної команди: 

а) матрична;  

б) лінійно-функціональна; 

в) проектна;  

г) правильні відповіді а) та в). 
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4. Якщо дві групи виконавців беруть участь у реалізації проекту, конкурують за 

ресурси та кошти, то такий конфлікт є: 

а) міжособистісним;  

б) груповим;  

в) системним. 

5. Конфлікти, що виникають в проектній команді, розв’язує: 

а) інвестор; 

б) проект-менеджер; 

в) консалтингова фірма; 

г) головний проектувальник. 

6. Типовими заінтересованими сторонами є: 

а) загальні та специфічні; 

б) внутрішні та зовнішні; 

в) конкретні та абстрактні; 

г) галузеві та регіональні. 

7. Ефективну стратегію управління взаємовідносинами сторін можна вибрати 

на основі: 

а) SWOТ-аналізу; 

б) SPACE-аналізу; 

в) матриці БКГ; 

г) PERT-аналізу. 

8. Можливість регулювання і контролю взаємодії проекту і заінтересованих 

сторін з метою сприяння досягненню цілей проекту – це: 

а) управління заінтересованими сторонами; 

б) управління якістю проекту; 

в) управління проектними ризиками; 

г) управління проектною командою. 

9. У малих і середніх підприємствах застосовують: 

а) проектну форму структури команди; 

б)  лінійну форму структури команди; 
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в) матричну форму структури команди; 

г) функціональну форму структури команди. 

10. Для того, щоб управляти великомасштабними проектами, створюють: 

а) матричну форму структури команди; 

б) лінійну форму структури команди; 

в) функціональну форму структури команди; 

г) проектну форму структури команди. 

11. Недоліком матричної структури команди є: 

а) відсутність принципу єдиноначальності; 

б) дублювання функцій всередині фірми; 

в) відсутність гнучкості в розвитку й реорганізації команди; 

12. До структурних методів управління конфліктом не належить: 

а) роз’яснення вимог до роботи; 

б) установлення загально-організаційних комплексних цілей; 

в) застосування системи винагород; 

г) згладжування, компроміс, співробітництво. 

13. Проектну команду створює: 

а) інвестор; 

б) проект-менеджер; 

в) консалтингова фірма; 

г) головний проектувальник. 

14. До схеми формування команди з урахуванням мети проекту не відносять: 

а) систему управління; 

б) команду проекту; 

в) ціль проекту;  

г) стратегію проекту. 

15. Найбільш тривалою стадією створення проектної команди є: 

а) реорганізація; 

б) реформування; 

в) формування; 
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г) робоча. 

16. Підбирає необхідну кількість фахівців – членів команди відповідної 

кваліфікації: 

а) менеджер проекту; 

б) технічний виконавець; 

в) непевність членів команди в одержанні роботи після завершення проекту. 

17.  Здатність впливати на індивідуума або групу людей, щоб спонукати їх 

працювати для досягнення мети, – це: 

а) мотивація; 

б) стимулювання; 

в) лідерство; 

г) відповідальність. 

18. Вміння бачити, який вплив справляє лідер на організацію, – це мистецтво: 

а) самоаналізу; 

б) бути рівним; 

в) бути лідером; 

г) опрацьовувати інформацію. 

19. Здатність йти на ризик і на впровадження нововведень у своїй організації – 

це: 

а) мистецтво самоаналізу; 

б) мистецтво бути лідером; 

в) дар керівника-підприємця; 

г) мистецтво бути рівним. 

20. Процес підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників – 

це: 

а) наставництво; 

б) інструктаж; 

в) професійний розвиток; 

г) тренінг сенситивності. 
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21. До загальновідомих стилів поведінки у конфліктних ситуаціях не 

відноситься: 

а) пристосування; 

б) переговори; 

в) компроміс; 

г)  форсування. 

Література [12; 13; 16; 19; 21; 26; 31] 

 

Тема 11. Інформаційні технології в процесі управління міжнародними 

проектами 
 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Інформаційні технології управління проектами: огляд досягнень НТП. 

2. Історія розвитку та майбутнє автоматизованих систем управління проектами. 

3. Особливості впровадження автоматизованих систем управління проектами. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке система автоматизації управління проектами? 

2. Які виділяють класи системи автоматизації управління проектами? 

3. Які функції повинна мати система календарно-сіткового планування? 

4. На які класи користувачів орієнтовані системи автоматизації управління 

проектами? 

5. Які з функцій систем календарно-сіткового планування реалізовані в Microsoft 

Project? 

6. Які можливості для роботи над проектом надає веб-сервіс 

www.ProjectCentral.com? 

7. У чому різниця між професійним та непрофесійним програмним забезпеченням 

управління проектами? Наведіть приклади програмних продуктів кожної 

категорії. 
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8. Чому Microsoft Project на сьогодні найбільш поширена у світі система 

управління проектами? Які її недоліки? 

Навчальні завдання 

Згрупуйте наведені у таблиці назви засобів, які належать до базових 

функціональних можливостей системи управління проектом, відповідно до їх 

переліків. 

Назва засобів Перелік засобів 

А. Засоби графічного 

подання структури про-

екту й створення різних 

звітів за проектом 

 Фіксація планових параметрів проекту в базі даних, введення 

фактичних показників виконання робіт, введення фактичних 

обсягів робіт і використання ресурсів, порівняння планових і 

фактичних показників, прогнозування виконання робіт 

Б. Засоби планування 

ресурсів і витрат 

 Опис основних параметрів проекту, встановлення логічних 

зв'язків між роботами, багаторівневе представлення проекту, 

підтримка календаря проекту 

В. Засоби проектування 

структури робіт проекту й 

планування за методом 

критичного шляху 

 Діаграмма Ганта, сіткова діаграма, створення звітів, необхідних 

для планування й контролю проекту (звіти про виконання графіка 

проекту, різноманітні звіти по ресурсах і витратах тощо) 

Г. Засоби контролю за 

ходом виконання проекту 

 Організаційна структура виконавців і структура витрат, ведення 

списку наявних ресурсів, номенклатури матеріалів і статей 

витрат, призначення ресурсів і витрат по роботах, підтримка 

календарів ресурсів, календарне планування за обмежених 

ресурсів 

 

Поділіть наведене програмне забезпечення на групи за ознаками вартості та 

кількості функцій, які воно підтримує: 

а)  Ореn Plan Professional; 

 

 

 

д) Типе Ілпе; 

є)       Primavera Project Planner; 



46 
 

ж)      Sure Trak Project Manager. 

                                                                   Література [15; 18; 24; 25; 29; 32] 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

          Кожен студент повинен підготувати та захистити реферат, а також 

виконати контрольну роботу. Теми рефератів, підготовлених студентами однієї 

групи, не повинні повторюватись.  

 

Теми рефератів і наукових статей 

1. Поняття, основні характеристики, життєвий цикл проекту. 

2. Класифікація міжнародних проектів. 

3. Функції, підсистеми та методи управління міжнародними проектами. 

4. Цілі та стратегії в управління проектами. 

5. Обґрунтування доцільності проекту. 

6. Оцінка ефективності проектів. 

7. Загальні принципи й послідовність побудови організаційних структур 

управління проектами. 

8. Схеми організаційних структур залежно від системи взаємовідносин учасників 

проекту. 

9. Види організаційних структур залежно від змісту міжнародного проекту. 

10. Органістичні та механістичні організаційні структури. 

11. Основи планування проектів. 

12. Сутнісна характеристика та значення сіткового і календарного планування. 

13. Загальна характеристика та значення структуризації проекту. 

14. Методологічні основи структуризації проекту. 

15. Теоретико-методичні основи сіткового графіка. 

16. Розрахунок параметрів сіткового графіка. 

17. Діаграма Ганта як інструмент календарного планування. 

18. Методологічні основи планування ресурсів. 

19.  Планування витрат на виконання проектних робіт. 
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20. Поняття та порядок складання проектного бюджету. 

21. Система контролю проекту. 

22. Моніторинг робіт за проектом. 

23. Контроль часу та вартості виконання робіт. 

24. Класифікація ризиків проекту. 

25. Основні методи аналізу ризиків. 

26. Способи зниження ризиків проектів. 

26. Сучасна концепція управління якістю. 

27. Сутність та структура управління якістю як підсистеми управління проектом. 

28. Стандартизація та сертифікація продукції проекту. 

29. Загальна характеристика проектних торгів. 

30. Порядок проведення торгів за проектами. 

31. Поняття та основні характеристики команди проекту. 

32. Підходи до формування команди проекту. 

33. Підбір та оцінка персоналу проекту. 

34. Лідерство та керівництво у команді проекту. 

35. Управління конфліктами у проектах. 

36. Мотивація персоналу. 

37. Загальна характеристика автоматизованих систем управління проектами. 

38. Засоби автоматизації управління проектами Microsoft Excel.



ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант 1 

1. Загальні принципи й послідовність побудови організаційних структур 

управління проектами. 

2. Поняття, основні характеристики, життєвий цикл проекту. 

3. Оцінка ефективності проектів. 

 
Варіант 2 

1. Класифікація проектів. 

2. Засоби автоматизації управління проектами Microsoft Excel. 

3. Органістичні та механістичні організаційні структури. 

 
Варіант 3 

1. Обґрунтування доцільності проекту. 

2. Методологічні основи планування ресурсів. 

3. Теоретико-методичні основи сіткового графіка. 

 
Варіант 4 

1. Способи зниження ризиків проектів. 

2. Планування витрат на виконання проектних робіт. 

3. Види організаційних структур залежно від змісту проекту. 

 
Варіант 5 

1. Поняття та основні характеристики команди проекту. 

2. Сутнісна характеристика та значення сіткового і календарного планування. 

3. Основні методи аналізу ризиків. 

 
Варіант 6 

1. Діаграма Ганта як інструмент календарного планування. 

2. Лідерство та керівництво у команді проекту. 

3. Аудит якості. 
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Варіант 7 

1. Загальна характеристика проектних торгів. 

2. Методологічні основи структуризації проекту. 
3. Класифікація ризиків проекту. 

 

Варіант 8 

1. Сутність та структура управління якістю як підсистеми управління 

проектом. 

2. Підбір та оцінка персоналу проекту. 

3. Загальна характеристика автоматизованих систем управління проектами. 

Варіант 9 

1. Поняття та порядок складання проектного бюджету. 

2. Система контролю проекту. 

3. Основні методи аналізу ризиків. 

 

Варіант 10 

1. Теоретико-методинні основи сіткового графіка. 

2. Інформаційні технології управління проектами: огляд досягнень НТП. 

3.  Принципи управління якістю відповідно до Державного стандарту України 

180 9000-2001. 
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