
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра управління 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»  

Курс 6 

Спеціальність: 073 Менеджмент 

Форма проведення                                      комбінована 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  10 балів -  письмова відповідь на                     

кожне теоретичне запитання, 20 

балів – розв’язок практичного 

завдання 

Перелік допоміжних матеріалів:  ЕНК з дисципліни, література, що       

                                          рекомендована РП 

 

Орієнтований перелік запитань: 

1. Проект, його визначення й відмінні риси. 

2. Наведіть класифікацію проектів. 

3. Що являє собою управління проектом? 

4. Життєвий цикл проекту і його стадії. 

5. Назвіть функції й підсистеми управління проектами. 

6. Варіанти схем управління проектами, їх сутність. 

7. Назвіть керовані параметри проекту. 

8. Які властивості має будь-який проект? 

9. Основні методи управління проектами, їх завдання. 

10. Які завдання мають бути вирішені під час реалізації проекту 

(програми)? 

11. Склад оточення проекту та роль його учасників. 

12. Мета та складові проектного аналізу. 

13. Сутність технічного, екологічного, організаційного, 

комерційного й соціального аналізів. 

14. Завдання екологічного аналізу. 

15. Оцінка життєздатності проекту. 

16. Методи оцінки результатів проекту. 

17. Що таке організаційна форма й структура управління проектом? 

18. Два основних принципи формування груп для управління 

проектами. 

19. Сутність і види організаційних структур управління проектом. 

20. У чому полягають особливості функціональної організаційної 

структури? 



21. Сутність і схема функціонування матричної структури 

управління. 

22. Особливості проектного управління. 

23. Проблеми взаємовідносин організаційного й проектного рівнів 

управління в проектній організаційній структурі. 

24. Порівняйте матричну й проектну структури управління. 

25. За якими критеріями здійснюється вибір організаційної 

структури управління проектом? 

26. Які додаткові фактори потрібно враховувати при прийнятті 

рішення щодо вибору організаційної структури? Чому? 

27. Послідовність розроблення й створення організаційної 

           структури управління проектом. 

28. Сутність і завдання планування проекту. 

29. Склад основних процесів планування. 

30. Склад допоміжних процесів планування проектів. 

31. Фундаментальні рівні планування проектів. 

32. Сутність і завдання структури розбивки робіт (СРР). 

33. Типові помилки планування та їхні наслідки. 

34. Основні розділи плану проекту. 

35. Сутність, особливості й завдання системи сіткового 

планування й управління. 

36. Що таке сітковий графік? 

37. Робота як складова сіткового графіка, її параметри. 

38. Подія як складова сіткового графіка, її параметри. 

39. Шлях як складова сіткового графіка, його параметри. 

40. Цілі й склад системи управління вартістю проекту. 

41. Визначення бюджету й кошторису проекту. 

42. Яку структуру має вартість різних стадій життєвого циклу 

проекту? 

43. Сутність оцінки вартості проекту. 

44. Види оцінок вартості проекту в залежності від стадії його 

життєвого циклу. 

45. Які класифікації витрат застосовуються для оцінки вартості 

проекту? 

46. Сутність бюджетування проекту. 

47. Види бюджетів у залежності від стадії життєвого циклу 

проекту. 

48. Сутність і склад контролю вартості проекту. 

49. Традиційний метод контролю вартості. 

50. Особливості контролю вартості проекту методом освоєного 

обсягу. 

51. Вартісні параметри робіт проекту. 

52. Оцінка остаточної вартості проекту на підставі аналізу 

поточних витрат. 

53. Прогнозування витрат проекту традиційним методом і 



методом освоєного обсягу. 

54. Що таке контроль? 

55. Які є види контролю ? 

56. Сутність регулювання процесу процесу реалізації проекту. 

57. Охарактеризуйте допоміжні процеси планування проектів. 

58. Мета і призначення контролю. 

59. Які є джерела змін? 

60. Що включає система контролю дотримання параметрів 

проекту? 

61. Які види контролю в процесі управління проектами існують? 

62. Що таке інтеграція проекту? 

63. Проведення аналізу та внесення змін у виконання проекту. 

64. Сутність управління якістю проекту та способи забезпечення його 

якості. 

65. Витрати на забезпечення якості проекту. 

66. Методи контролю за якістю проекту. 

67. Проектні ризики та їх класифікація. 

68. Типові ризики проекту. 

69. Основні принципи управління проектними ризиками. 

70. Загальні положення теорії управління ризиками проекту. 

71. Методи аналізу ризиків проекту. 

72. Основні положення торгів 

73. Класифікація торгів 

74. Функції учасників торгів 

75. Порядок проведення підрядних торгів 

76. Сутність команди проекту. 

77. Структура системи управління командою проекту. 

78. Основні характеристики проектної команди. 

79. Принципи формування команди проекту. 

80. Наведіть характеристику ефективної проектної команди. 

81. Модель формування команди проекту. 

82. Основні підходи до формування команди. 

83. Приблизний склад проектної команди. 

84. Сутність і складові організаційної культури. 

85. Характеристика типів управління персоналом. 

86. Завдання сучасних систем управління персоналом. 

87. Параметри системи управління персоналом проекту. 

88. Засоби ефективного управління персоналом. 

89. Сутність конфлікту. 

90. Типи й причини конфліктів. 

91. Структура конфліктної ситуації. 

92. Стадії конфліктів. 

93. Функції конфліктів. 

94. Методи управління конфліктною ситуацією. 

95. Стилі поведінки при вирішенні конфліктів. 



96. Що таке інформаційні потреби учасників проекту? Потреба 

взаємодії? 

97. Що являє собою план управління взаємодією? 

98. Для чого використовується матриця звітності? 

99. Назвіть типи взаємодії, що мають місце у будь-якому 

проекті? 

100. На що спрямовується облік виконання? 

 

Приклад практичного завдання: 

1. Створити «дерево проблеми»: описати проблему на світовому рівні, 

рівні України, місцевому рівні, рівні організації, яка буде вирішувати 

проблему; описати причини виникнення проблеми (“коріння дерева”) і 

наслідки проблеми (“гілки дерева”). 

2. Аналіз «дерева проблеми»:  

        Серед всіх причин зазначити 3-4 причини, з якими ми знаємо що 

зробити в проекті. 

        Серед усіх наслідків вказати 5-7 наслідків, які мінімізуються по 

закінченню проекту. 

3. Написати Мету проекту (проблема трансформується у загальну мету 

проекту) і визначити Завдання проекту 3-4 (причини проблеми 

трансформуються в завдання проекту), вказати очікувані Результати за 

проектом (наслідки проблеми трансформуються в результати за 

проектом). 

4. Графічно відобразити «дерево проблеми». 

 

 

 

 

 

 

 

Екзаменатор               Штепа О. В. 

 

Завідувач кафедри     Ільїч Л. М. 

 


