
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра управління 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАННЯМ ПРОЄКТУ»  

Курс 5 

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:  література, що рекомендована РП 

 

Орієнтований перелік запитань: 

1. Що таке контроль? 

2. Які є види контролю ? 

3. Сутність регулювання процесу процесу реалізації проекту. 

4. Охарактеризуйте допоміжні процеси планування проектів. 

5. Мета і призначення контролю. 

6. Які є джерела змін? 

7. Що включає система контролю дотримання параметрів 

проекту? 

8. Які види контролю в процесі управління проектами існують? 

9. Що таке інтеграція проекту? 

10. Проведення аналізу та внесення змін у виконання проекту. 

11. Сутність управління якістю проекту та способи забезпечення його якості. 

12. Витрати на забезпечення якості проекту. 

13. Методи контролю за якістю проекту. 

14. Проектні ризики та їх класифікація. 

15. Типові ризики проекту. 

16. Основні принципи управління проектними ризиками. 

17. Загальні положення теорії управління ризиками проекту. 

18. Методи аналізу ризиків проекту. 

19. Основні положення торгів 

20. Класифікація торгів 

21. Функції учасників торгів 

22. Порядок проведення підрядних торгів 

23. Сутність команди проекту. 

24. Структура системи управління командою проекту. 

25. Основні характеристики проектної команди. 

26. Принципи формування команди проекту. 



27. Наведіть характеристику ефективної проектної команди. 

28. Модель формування команди проекту. 

29. Основні підходи до формування команди. 

30. Приблизний склад проектної команди. 

31. Сутність і складові організаційної культури. 

32. Характеристика типів управління персоналом. 

33. Завдання сучасних систем управління персоналом. 

34. Параметри системи управління персоналом проекту. 

35. Засоби ефективного управління персоналом. 

36. Сутність конфлікту. 

37. Типи й причини конфліктів. 

38. Структура конфліктної ситуації. 

39. Стадії конфліктів. 

40. Функції конфліктів. 

41. Методи управління конфліктною ситуацією. 

42. Стилі поведінки при вирішенні конфліктів. 

43. Що таке інформаційні потреби учасників проекту? Потреба 

взаємодії? 

44. Що являє собою план управління взаємодією? 

45. Для чого використовується матриця звітності? 

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

проекті? 

47. На що спрямовується облік виконання? 

 

Приклад практичного завдання:  
Ви – керівник проекту, метою якого є створення бізнес-центру на базі 

університету. 

В процесі реалізації проекту адміністрація відмовилася від 

безоплатного фінансування вашого проекту.  

Керівництвом проекту було прийнято рішення про внесення змін, а 

саме: отримання безоплатного кредиту з місцевого бюджету для фінансової 

підтримки студентської ініціативи для створення приватної справи.  

Питання:  
1. Проаналізуйте, як дана зміна вплине на: вартість проекту; заплановані 

показники робіт; графік виконання робіт; результат проекту. 

2. Розташувати послідовно стадії проходження проектних змін: реалізація; 

оцінка; опис; підтвердження виконання; схвалення. 
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