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 НУБіП України 
Мостенська Т.Л., 2020 рік 



1. Опис навчальної дисципліни «Управління міжнародними 
проектами» 

                                                                                                                        (назва) 

 
 
 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 
 
Освітньо-кваліфікаційний рівень  магістр 
Галузь знань   07 Управління та адміністрування» 
Спеціальність 
 

 073 «Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності» 

 
Спеціалізація  
 

Характеристика навчальної дисципліни 
 
Вид Обов’язкова  
Загальна кількість годин  120 
Кількість кредитів ECTS  4 
Кількість змістових модулів  
Курсовий проект (робота) (за 
наявності) 

 

Форма контролю Іспит 
 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 
 
 денна форма навчання заочна форма навчання 
Рік підготовки 1  
Семестр 2  
Лекційні заняття 15 год.  
Практичні, семінарські заняття 30 год.  
Лабораторні заняття   
Самостійна робота 75 год.  
Індивідуальні завдання         
Тижневе навантаження студентів 
Аудиторне 
Самостійна робота 

 
3 год 
5 год 

 

 
 



 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями і 

практичними навичками з проблем управління проектами, що забезпечує 
впровадження міжнародних стандартів проектного менеджменту та  орієнтацію 
на створення та дотримання формалізованих  процедур, які регламентовані за 
часом реалізації,  дотриманням вимог забезпечення  фінансовими, матеріальними 
і трудовими ресурсами. Вивчення дисципліни дозволяє впровадити сучасні 
теоретичні підходи  у практику управління проектами та набувають особливої 
актуальності в Україні, оскільки  оновлення виробництва та залучення іноземних 
інвесторів вимагають  покращення керованості при реалізації проектних 
пропозицій  у швидко змінюваних умовах зовнішнього середовища та 
обмеженості ресурсів організації.  

Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка 
студентів із питань: планування та реалізації проекту; обрання джерел  
фінансування реалізації проекту; обґрунтування напрямів вкладання власних 
коштів організацій; забезпечення максимальної прибутковості проектів; 
створення проектної команди та координації взаємодії учасників команди; 
мотивації проектної команди.    

Згідно вимог освітньо-професійної програми студенти повинні знати: 
основні теоретичні, методичні та організаційні основи проектного менеджменту; 
методи управління проектами; методи вибору й обґрунтування проектів; методи 
структуризації проектів; основні й допоміжні процеси планування проектів; 
механізм проектного фінансування; принципи формування організаційних 
структур управління проектами; методи контролю реалізації проекту; концепції 
управління якістю проекту; процедуру  ініціації, розробки та реалізації проектів; 
процедуру мінімізації ризиків при управлінні проектами; основні схеми 
управління проектами. Вміти: використовувати управління проектами як 
ефективний інструментарій підвищення ефективності управлінських рішень; 
розробляти концепцію проекту й декларацію про наміри; проводити техніко-
економічне обґрунтування проекту; здійснювати вибір проекту на основі якісних і 
кількісних критеріїв; проводити структуризацію цілей, рішень і завдань за 
проектом; планувати хід реалізації проекту; складати кошторис і формувати 
бюджет проекту; розробляти організаційну структуру проекту; здійснювати 
моніторинг і контроль реалізації проекту; управляти ризиками проектів; 
оцінювати якість проекту. застосовувати інструментарій управління проектами  в 
діяльності організацій; 

Дисципліна  «Управління міжнародними проектами»  викладається для 
студентів денної та заочної форм навчання. При викладанні використовуються 
сучасні публікації фахівців з управління проектами. 

При вивченні  дисципліни «Управління міжнародними проектами» 
використовуються наступні форми організації навчального процесу: лекції, 
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практичні заняття, активні методи навчання (кейс-стаді), робота в групах, 
індивідуальна робота, самостійна робота студентів.  

Форма контролю знань студентів з дисципліни  «Управління 
міжнародними проектами»   –  іспит. 
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3. ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ ДИСЦИПЛІНИ  

«УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПРОЕКТАМИ» 

 

Змістовий модуль 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 
 

Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТІВ.  
Теоретичні засади управління проектами. Сутність понять «проект» і «управління 

проектами». Класифікація проектів. Властивості проектів. Характеристика проектів з позиції 
процесного підходу. Методи управління проектами. Системи управління проектами. Основна 
діяльність за проектом і забезпечення проекту.  

Життєвий цикл проекту. Фази проекту: передінвестиційна фаза,  інвестиційна фаза, 
експлуатаційна фаза.  

Типи життєвих циклів проекту. Однофазні та багатофазні проекти. Предиктивні життєві 
цикли проекту, ітеративні та інкрементні життєві цикли, адаптивні життєві цикли проекту.  

 
Тема 2. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 
 
Еволюція розвитку та визначення управління проектами.  Визначення управління 

проектами. Етапи розвитку управління проектами. Задачі управління проектами. Системний 
підхід в управлінні проектами. Процесний підхід в управлінні проектами. Структуризація 
проекту. Системи управління проеками. 

Адміністрування проекту. Оточення і учасники проекту. Адміністрування проекту. 
Замовники проекту: замовник, інвестор, підрядник, ліцензіар, фінансова установ. Учасники  
проекту: консультант, менеджер проекту, проектна команда, адміністратор проекту. Відмінності 
між проектним і функціональним менеджером.Адміністратор проекту. Показники успішності 
адміністратора проекту.  

Процеси управління проектами.  Процеси управління проектами відповідно PMВОК. 
Групи проектів: ініціація; планування; виконання; моніторинг  

та контроль; закриття. Проект як сукупність  процесів.  
Реалізація функцій  управління проектами з позицій процесного підходу. Функції 

управління проектами. Загальні та специфічні функції управління проектами.  Функції 
управління проектами відповідно PMВОК. Стратегічне управління проектом. 

 

Тема 3. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 
 
Основні методи управління проектами. Класичний (традиційний) метод управління 

проектами (Водоспад) . Метод адаптивного управління проектами.  Agile.  Техніка огляду 
програми (PERT). Управління проектом за методом критичного ланцюга.  Метод критичного 
шляху.  Екстремальний  проектний менеджмент. Метод SIX SIGMA. Теорія обмежень.  Метод 
управління проектами PRINCE2.  Канбан Kanban Project Management(KANBAN). Бережливе 
виробництво  (LEAN). SCRUM. 
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Змістовий модуль 2.  

РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ  
ПРОЕКТУ 

 
Тема 4. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

 
Типи організаційних структур проектів. Організація системи управління проектами. 

Система управління проектами. Організаційна форма управління проектом. Структури 
управління проектами. Принципи формування організаційних структур управління проектами. 
Функціональна структура організації проектів. Матрична структура організації проектів. Види 
матричних структур: функціональні, балансові, проектні  і контрактні. Організація проектного 
офісу. 

Організаційні структури проектів при зовнішньому управлінні. Дуальні організаційні 
структури. Складні організаційні структури. 

Ієрархічна структура робіт. Декомпозиція. Пакет робіт. Ієрархічний розподіл робіт. 
Структуризація проекту. Декомпозиція робіт проекту. 

Оцінка тривалості робіт. Методи і засоби оцінювання тривалості робіт. Нормативні 
розрахункові методи. Експертне оцінювання.  Оцінки за аналогами. Моделювання. Метод 
моделювання Монте-Карло.  

Розробка розкладу проекту. Календарний план проекту. Особливості процесу складання 
розкладу проекту. Інструменти складання розкладу проекту.  

Аналіз можливості реалізації проекту і оптимізація плану проекту. Типи оцінок 
можливості реалізації проекту: логічна, часова, ресурсна, економічно-фінансова. Оптимізація 
плану проекту. Стратегія внесення змін. 

 
 

 
Тема 5. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ ТА 

БЮДЖЕТ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ 
 

Зміст планування ресурсів. Класифікація джерел фінансування проекту. Дефіцитне 
фінансування. Акціонування. Проектне фінансування. Учасники проектного фінансування.    

Основні типи ресурсів проекту. Характеристика проектного циклу різними учасниками 
проекту 

Класифікація проектних витрат. Класифікація схем проектного фінансування. Функції 
учасників фінансового ринку в процесі фінансування проекту.  

Порядок планування витрат і проектного бюджету. Методи розрахунку оцінок 
вартості. Методи визначення кошторисної вартості: базисно-компенсаційний; ресурсний; 
ресурсно-індексний.  Бюджет проекту. Класифікація бюджетів.  

Особливості фінансування міжнародних проектів.  
Особливості оформлення та подання документів для фінансування міжнародних 

проектів. Проектна пропозиція при поданні міжнародних проектів. Міжнародні фонди як 
джерела фінансування проектів. Методичні рекомендації участі у грантових конкурсах (для 
початківців). Дотаційні кошти ЄС. Програми для фінансування малого та середнього бізнесу 
США. Гранти. Платформи фінансування проектів старт ап. Змішане фінансування. 
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Тема 6. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ 

 
Вибір проекту й розробка його концепції. Експертна оцінка варіантів інвестиційних 

рішень. Резюме проекту. Основні критерії прийнятності ідеї проекту. Дослідження інвестиційних 
можливостей. Розробка концепції проекту. Склад декларації про наміри.  

Оцінка життєздатності проекту. Вибір проекту на основі якісних і кількісних 
показників. Технічний аналіз інвестиційних проектів. Комерційний аналіз та його завдання.  
Екологічний аналіз проектів. Організаційний  аналіз. Соціальний аналіз проектів. Аналіз 
бюджетної ефективності. Економічний аналіз.  

Методи оцінювання проектів. Статичні методи оцінювання проектів. Динамічний метод 
оцінювання проектів. 

Техніко-економічне обґрунтування інвестицій. Основні техніко-економічні й фінансові 
показники. Бізнес-план проекту.  

 
Тема 7. ПРОЕКТНІ РИЗИКИ.  УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЕКТІВ 

 
Проектні ризики та їх класифікація. Ризики та невизначеність. Ризики проектів. 

Класифікація проектних ризиків. Специфічні та типові ризики проектів. Сутність ризиків і їх 
класифікація. Ключові характеристики ризиків і допущень при управлінні проектами. 
Особливості проектних ризиків на різних  етапах ЖЦП. 

Структура проектного ризику. Власний та корпоративний ризики. Систематичні і 
несистематичні (спеціальні) ризики проектів. 

Методи управління проектними ризиками. Кількісні методи оцінювання ризиків. Якісні 
методи оцінювання ризиків. 

Управління ризиками проектів. Основні методи управління ризиками: скасування, 
запобігання та контролювання, страхування та поглинання ризиків. Інформаційне забезпечення 
управління ризиками. Ідентифікація (виявлення) ризику, його оцінка, вибір методу та засобів 
(інструментів) управління ризиком, запобігання, контролювання, фінансування ризику, оцінку 
результатів. 
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4. ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ: 

 
 

– повного терміну денної (заочної) форми навчання; 
– скороченого терміну денної (заочної) форми навчання. 

 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

тижні усього у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Змістовий модуль 1.  

Теоретичні засади управління проектами 
Тема 1.  
Теоретичні підходи 
до визначення 
проектів 

1 16 2 2   10       

2  2         

Тема 2.  
Теоретичні підходи 
до управління 
проектами 

3 21 2 2   15       

4  2         

Тема 3.  
Методи управління 
проектами 
 

5 30 2 2   20       

6  2         
7 2 2         

Разом за змістовим 
модулем 1 

 67 8 14   45       

Змістовий модуль 2.  
Реалізація міжнародних проектів та управління ризиками  проекту 

Тема 4. 
Організація 
управління 
проектами 
 

8 21  2   15       

9 2 2         

Тема 5.  
Особливості 
фінансування 
міжнародних 
проектів та бюджет 
міжнародного 
проекту  

10 18  2   10       

11 2 2         

12  2          

Тема 6.  
Обґрунтування 
доцільності 
міжнародного 
проекту 

13 16 2 2   10       

14  2         

Тема 7 
Проектні ризики. 
Управління 

15 13 1 2   10       
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проектними 
ризиками 
 
Разом за змістовим 
модулем 2 

61 7 16   45    -  - 

Курсова робота 
 

 - - -  -       

Усього годин 150 15 30   105       
 

5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
не передбачено навчальним  планом 

1   
2   
...   

 
 

6. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Змістовний модуль 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

 

1 Життєвий цикл проекту. Фази проекту: передінвестиційна фаза,  
інвестиційна фаза, експлуатаційна фаза.  
Типи життєвих циклів проекту. Однофазні та багатофазні проекти. 
Предиктивні життєві цикли проекту, ітеративні та інкрементні життєві 
цикли, адаптивні життєві цикли проекту 

2 

2 Процеси управління проектами.  Процеси управління проектами 
відповідно PMВОК. Групи проектів: ініціація; планування; виконання; 
моніторинг 

4 

3 Характеристика методів управління проектами. 4 
 Змістовний модуль 2. 

РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ ТА УПРАВЛІННЯ 
РИЗИКАМИ  ПРОЕКТУ 

 

4 Організаційні структури проектів при зовнішньому управлінні. 
Дуальні організаційні структури. Складні організаційні структури. 
Ієрархічна структура робіт. Декомпозиція. Пакет робіт. Ієрархічний 
розподіл робіт. Структуризація проекту. Декомпозиція робіт проекту. 

4 

5 Пошук джерел фінансування: гранти, дотаційне фінансування, спільне 
фінансування, платформи старт ап.  

4 

6 Порядок планування витрат і проектного бюджету. Методи 
розрахунку оцінок вартості. Методи визначення кошторисної вартості: 
базисно-компенсаційний; ресурсний; ресурсно-індексний.  Бюджет 
проекту. Класифікація бюджетів.  
Оптимізація плану проекту. Стратегія внесення змін. 

4 

7 Календарний план проекту. Особливості процесу складання розкладу 
проекту. Інструменти складання розкладу проекту. 

4 

8 Методи оцінювання проектів. Статичні методи оцінювання 2 
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проектів. Динамічний метод оцінювання проектів. 

9 Ключові характеристики ризиків і допущень при управлінні 
проектами. Особливості проектних ризиків на різних  етапах ЖЦП. 
Кількісні методи оцінювання ризиків. Якісні методи оцінювання ризиків. 
Інформаційне забезпечення управління ризиками 

2 

 
7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
не передбачено навчальним  планом 

1   
2   
...   

 
8. Самостійна робота  

№ 
з/п Назва теми Кількість 

Годин 
1.  Тема 1. Теоретичні підходи до визначення проектів 10 
2.  Тема 2. Теоретичні підходи до управління проектами 15 
3.  Тема 3. Методи управління проектами 20 
4.  Тема 4. Організація управління проектами 15 
5.  Тема 5. Особливості фінансування міжнародних проектів та 

бюджет міжнародного проекту 10 
6.  Тема 6. Обґрунтування доцільності міжнародного проекту 10 
7.  Тема 7. Проектні ризики. Управління проектними ризиками 5 
Разом 105 

 
 

9. Індивідуальні завдання 
Не передбачено навчальним  планом 

 
 

10. Методи навчання 
1. Методи на основі джерел інформації –  індивідуальні презентації. 
2. За ступенем активізації творчої активності – ділові ігри (кейс-стаді). 
3. За рівнем самостійно-пізнавальної діяльності – прoблемнo-інфoрмаційні, 

прoблемнo-пoшукoві та дослідницькі методи. 
4. Інтерактивні методи – робота в малих групах. 
5. Ситуаційні методи – ситуаційні задачі. 

 
 

11. Форми контролю 
Контроль успішності навчання студентів проводиться у формах поточного і 

підсумкового контролю. 
Здійснюється оперативний і рубіжний (модульний) поточний контроль. 
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Оперативний поточний контроль здійснюється у формі індивідуального та 

групового контролю засвоєння навчального матеріалу, перевірки підготовленості 
студентів до виконання практичних занять.  

Рубіжний (модульний) поточний контроль здійснюється у вигляді 
письмових контрольних робіт за темами лекційного курсу та практичних занять 
(теоретичні питання, тестові завдання, презентація результатів групової роботи 
над вирішенням проблемних завдань (кейс-стаді), розв'язування задач).  

Поточний контроль за останнім змістовим модулем проводиться в останній 
тиждень навчального семестру. 

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку (5-й семестр) за 
графіком семестрового контролю у вигляді тестів. 

Тести – один із ефективних інструментів здійснення контролю знань. Такий 
вид контролю охоплює контролем великий обсяг матеріалу; зменшує, порівняно 
із традиційним опитуванням, затрати часу на 50 %; уможливлює впровадження 
модульного навчання та системи рейтингового контролю; підвищує об’єктивність 
оцінювання знань; є мотиваційним чинником, оскільки студенти вивчають саме 
те, що оцінюється; контролює не тільки велику кількість теоретичних питань, але 
й практичні навички. 

При визначенні оцінки викладач керується наступним: 
– оцінку «відмінно» (≥90 балів, А) одержують студенти, які всебічно, 

систематично і глибоко володіють навчально-програмовим матеріалом, вміють 
самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, засвоїли основну і 
ознайомлені з додатковою літературою, яка рекомендована програмою;  

- оцінку «дуже добре» (82-89 балів, В) – вище середнього рівня з 
кількома помилками заслуговують студенти, які повністю опанували навчально-
програмовий матеріал, успішно виконали завдання, передбачені програмою, 
засвоїли основну літературу, яка рекомендована програмою; 

- оцінку «добре» (75-81 балів, С) – в загальному робота студентами 
виконана, але з певною кількістю помилок, її заслуговують студенти, які 
опанували навчально-програмовий матеріал, успішно виконали завдання, 
передбачені програмою, засвоїли основну літературу, яка рекомендована 
програмою; 

– оцінку «задовільно» (66-74 балів, D) – заслуговують студенти, які 
знають основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для 
подальшого навчання і використання його у майбутній професії, виконують 
завдання із значною кількістю помилок, ознайомлені з основною літературою, яка 
рекомендована програмою. Оцінка "задовільно" виставляється студентам, які 
допустили помилки при відповіді на тестові завдання;  

– оцінку «достатньо» (60-65 балів, Е) – заслуговують студенти, які 
знають основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для 
подальшого навчання і використання його у майбутній професії, а виконання 
завдань задовольняє мінімальним критеріям. 

– оцінку «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студентам, 
які погано оволоділи навчально-програмним матеріалом, допускають велику 
кількість помилок при виконанні завдань, передбачених програмою. Оцінка 
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"незадовільно" виставляється студентам, які не можуть продовжувати навчання 
або приступити до професійної діяльності після закінчення ВНЗ без додаткових 
знань з даної дисципліни; 

– оцінку «незадовільно» (<35 балів, F) – виставляється студентам, які не 
оволоділи навчально-програмовим матеріалом, допускають грубі помилки при 
виконанні завдань, передбачених програмою. Оцінка "незадовільно" 
виставляється студентам, які не можуть продовжувати навчання або приступити 
до професійної діяльності після закінчення ВНЗ і яким необхідна серйозна 
подальша робота. 

Розподіл балів, які отримують студенти  
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (іспит) 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

30 100 25 25 25 
 

25 25 
 

25 25 25 

 
Примітки. 1. Відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему 

навчання в НУБіП України», затвердженого ректором університету 03.04.2009 
р., рейтинг студента з навчальної роботи R НР стосовно вивчення певної 
дисципліни визначається за формулою 

 
 0,7· (R(1)

ЗМ · К(1)
ЗМ +  ... + R(n)

ЗМ · К(n)
ЗМ ) 

RНР = --------------------------------------------------------   + RДР - RШТР, 
   

                                                         КДИС 

 
де R(1)

ЗМ, … R(n)
ЗМ − рейтингові оцінки змістових модулів за 100-бальною 

шкалою; 
     n − кількість змістових модулів;  
     К(1)

ЗМ, … К(n)
ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим 

навчальним планом для відповідного змістового модуля; 
     КДИС = К(1)

ЗМ + … + К(n)
ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених 

робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі; 
R ДР − рейтинг з додаткової роботи; 
R ШТР − рейтинг штрафний. 

Наведену формулу можна спростити, якщо прийняти К(1)
ЗМ =  …= К(n)

ЗМ. 
Тоді вона буде мати вигляд 
                                                  0,7· (R(1)

ЗМ  +  ... + R(n)
ЗМ ) 

RНР = ------------------------------------    + RДР - RШТР. 
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                                                                        n 

Рейтинг з додаткової роботи R ДР додається до R НР і не може 
перевищувати 20 балів. Він визначається лектором і надається студентам 
рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, але 
сприяють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни.  

Рейтинг штрафний R ШТР не перевищує 5 балів і віднімається від R НР. Він 
визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які матеріал 
змістового модуля засвоїли невчасно, не дотримувалися графіка роботи, 
пропускали заняття тощо. 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Розподіл балів, які отримують студенти.  
 
Оцінювання студента відбувається згідно положенням «Про екзамени та 

заліки у НУБіП України» від 27.02.2019 р. протокол № 7 з табл. 1.  
 

Оцінка 
національна Рейтинг здобувача вищої освіти 

Відмінно 90 − 100 
Добре 74 - 89 

Задовільно 60 − 73 

Незадовільно 0 - 59 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Тести 

 
1. В складній ієрархічній структурі керівники проміжних ланок 

можуть спеціалізуватися: 
a) за функціональною ознакою; 
b) за предметною ознакою;  
c) за територіальною ознакою 
d) всі відповіді вірні 
 
2. Виконання плану проекту  –  це: 
a) створення  підсумкового  структурованого документу  на  підставі  

даних,  отриманих  на  попередніх  етапах  планування; 
b) розробка  критеріїв  оцінки  виконання проекту;  
c) реалізація плану проекту шляхом виконання робіт, які ввійшли до 

нього;   
d) координація  змін  за  всіма  параметрами проекту. 
 
3. До параметрів проекту відносять:  
a) результати проекту;  
b) стадії й етапи життєвого циклу;  
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c) організаційну структуру управління;  
d) всі відповіді вірні 
 
4. Визначення  критеріїв  успіху  –  це: 
 
a) створення  підсумкового  структурованого документу  на  підставі  

даних,  отриманих  на  попередніх  етапах  планування; 
b) розробка  критеріїв  оцінки  виконання проекту;  
c) реалізація плану проекту шляхом виконання робіт, які ввійшли до 

нього;   
d) координація  змін  за  всіма  параметрами проекту. 
 
5.В складній ієрархічній структурі керівники проміжних ланок можуть 
спеціалізуватися: 

a) за функціональною ознакою; 
b) за предметною ознакою;  
c) за територіальною ознакою 
d) всі відповіді вірні 

 
6. Виконання плану проекту  –  це: 
 
e) створення  підсумкового  структурованого документу  на  підставі  

даних,  отриманих  на  попередніх  етапах  планування; 
f) розробка  критеріїв  оцінки  виконання проекту;  
g) реалізація плану проекту шляхом виконання робіт, які ввійшли до 

нього;   
h) координація  змін  за  всіма  параметрами проекту. 
 
7.До параметрів проекту відносять:  
e) результати проекту;  
f) стадії й етапи життєвого циклу;  
g) організаційну структуру управління;  
h) всі відповіді вірні 
 
8.При формуванні проектних груп використовуються  підходи: 
a) функціональний, цільовий; 
b) функціональний, цільовий, проектний; 
c) функціональний; 
d)    цільовий.  
 
9. Загальне  управління  змінами  в управлінні проектами  –  це: 
 
a) створення  підсумкового  структурованого документу  на  підставі  даних,  

отриманих  на  попередніх  етапах  планування; 
b) розробка  критеріїв  оцінки  виконання проекту;  
c) реалізація плану проекту шляхом виконання робіт, які ввійшли до нього;   
d) координація  змін  за  всіма  параметрами проекту 
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10. До параметрів проекту відносять:  
a) результати проекту;  
b) стадії й етапи життєвого циклу;  
c) організаційну структуру управління;  
d) всі відповіді вірні 
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р. 
1. Середовище проекту 
2. Життєвий цикл проекту 

Тестові завдання різних типів 
1. Підходами до структуризації проекту виступають: 
a) за життєвим циклом проекту, за компонентами продукту, функціональний підхід, 

географічний підхід, за відповідальністю 
b) за компонентами продукту, за відповідальністю, функціональний підхід; 
c) функціональний підхід, географічний підхід, за відповідальністю; 
d) географічний підхід, за відповідальністю, за життєвим циклом проекту. 
 
2. Існують такі види матричної організаційної структури при управлінні проектами: 
a) функціональна, балансова;  
b) балансова, функціональна, проектна, контрактна;  
c) проектна, функціональна, балансова;  
d) контрактна, функціональна. 
 
3. Для створення WBS структуризація може проводитися по таких рівнях: 
a) проект, стадії або субпроекти, системи або блоки, робочі пакети;  
b) проект, стадії або субпроекти, системи або блоки; 
c) проект, стадії або субпроекти, робочі пакети; 
d) системи або блоки, робочі пакети, проект 
 
4.Структура робочого пакету проекту має такі складові:  
a) обсяг і перелік робіт до виконання, відповідальний за робочий пакет, необхідні 

результати, бюджет, основні умови, терміни; 
b) обсяг і перелік робіт до виконання, відповідальний за робочий пакет, необхідні 

результати, бюджет, основні умови, терміни, постачальники; 
c) обсяг і перелік робіт до виконання, необхідні результати, бюджет, основні умови, 

терміни 
d) відповідальний за робочий пакет, необхідні результати, бюджет, основні умови, 

терміни 
 
5.До особливостей матричних структур належать: 
a) висока гнучкість; 
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b)  орієнтація на нововведення; 
c)  взаємовідносини накладаються на функціональну структуру з метою поліпшення 

взаємовідносин на рівні базових груп; 
d) всі відповіді правильні 
 
6. Розробка  плану  проекту  –  це: 
 
a) створення  підсумкового  структурованого документу  на  підставі  даних,  

отриманих  на  попередніх  етапах  планування; 
b) розробка  критеріїв  оцінки  виконання проекту;  
c) виконання плану проекту – реалізація плану проекту шляхом виконання робіт, які 

ввійшли до нього;   
d) загальне  управління  змінами  –  координація  змін  за  всіма  параметрами 

проекту 
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