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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. 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. 



 

Приклад практичного завдання: 

На основі наведених даних: 

Код роботи Попередня робота Тривалість роботи,  днів 

A - 1 

B A 2 

C A 3 

D B,C 13 

E B,C 5 

F B,C 18 

G D,E,F 7 

 

Питання: 

1. Побудувати сітковий графік проекту з визначенням усіх 

параметрів: код роботи, тривалість роботи, ранній початок, пізній 

строк початку, ранній строк закінчення, пізній строк закінчення, 

резерв часу. 

2. Визначити критичний шлях проекту, загальну тривалість 

проекту, резерв часу. 
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