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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасна дисципліна “Проектний менеджмент” містить багато різ-
них аспектів — від формування команди проекту і процедур укладен-
ня контракту до завдань управління ризиками і якістю результатів.

 Ера проектного менеджменту, або сучасного управління проекта-
ми, почалася після Другої світової війни з розвитком інформацій-
них технологій, потужних професійних комп’ютерів, бурхливим роз-
витком “системного підходу” і мережі Internet. У західних країнах
світу двома найважливішими джерелами первісного розвитку сучас-
ного проектного менеджменту були військові та аерокосмічні держав-
ні й комерційні комплекси, де розроблялись і реалізовувались великі
ризикові програми та проекти.
Нині концепції проектного менеджменту проникли практично в усі

сектори економіки, бізнесу й державного управління розвинених кра-
їн світу.
Основна мета вивчення дисципліни “Проектний менеджмент” —

здобути відповідні теоретичні знання, ознайомитися з принципами та
механізмами функціонування проектного менеджменту, а також сфор-
мувати навички управління проектною діяльністю, необхідні для
діяльності менеджера в різних галузях народного господарства Укра-
їни.
Завдання дисципліни:
• ознайомити з термінами, поняттями та категорійним апаратом у
сфері проектного менеджменту;

• викласти сучасні підходи для реалізації елементів системи про-
ектного менеджменту;

• навчити вирізняти особливості розв’язання завдань управління
проектами в різних умовах реалій життя;

• виробити навички організаційно-управлінської діяльності при
виконанні процедур проектного менеджменту;

• сформувати вміння й навички обирати способи та методи управ-
ління проектом і застосовувати їх на практиці;

• закріпити знання і вміння із застосування механізмів проектно-
го менеджменту в повсякденному житті.

 Вивчення дисципліни “Проектний менеджмент” передбачає зв’яз-
ки з іншими дисциплінами підготовки фахівців і менеджерів, а також
використання сучасних технологій навчання.
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

Вступ
Мета, завдання, методологія, методика вивчення дисципліни. Роль і

місце дисципліни в економічній теорії. Структура дисципліни. Зв’язок з
іншими дисциплінами.

Розділ I. Основи теорії проектного менеджменту

Тема 1. Проектний менеджмент у комерційних і державних
організаціях

 Сучасні проекти. П’ять основних характеристик проекту. Життє-
вий цикл проекту і важливість ефективного управління на всіх етапах
життєвого циклу. Тріада концепцій управління проектами. Проекти
як середовище стратегічного розвитку комерційних і державних струк-
тур. Основні сили, що сприяють використанню проектного менедж-
менту. Основні напрями й шляхи розвитку проектного менеджменту.
Проектний менеджмент як особливий жанр мистецтва керівників ви-
щої ланки різних організацій.

Література [1; 11; 30; 40; 47; 58]

Тема 2. Програми, проекти і завдання як об’єкти управління

Основні параметри програм, проектів і завдань, їх категорій. По-
рівняння проектів з підрозділами і функціональною діяльністю дер-
жавних і комерційних структур. Проекти з дослідження, розробки,
інженірингу, створенню основних засобів виробництва та інформаційних
систем. Управлінські проекти. Зв’язок між проектом і його оточенням у
динаміці реалізації проектного менеджменту.

Література [2; 5; 8; 12; 48; 52]

Тема 3. Організація проектного менеджменту

Організаційні структури для реалізації проектного менеджменту.
Формування штатів і їх вплив на повноваження менеджерів проектів.
Проектний (програмний) офіс і директор з управління проектами.
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Способи підтримки проектного менеджменту. Структури управління
проектами і матриця відповідальності.

Література [1; 10; 14; 25; 30]

Розділ II. Ключові ролі у проектному менеджменті

Тема 4. Основні менеджери в системі управління проектами

Менеджер проекту; менеджери на рівнях вищого виконавчого ке-
рівництва, на мультипроектному рівні, на рівні проекту й на рівні
функціонального відділу. Обов’язки і повноваження функціональних
лідерів, співробітників і спонсорів проекту. Вибір менеджера проекту і
основи міжособистісного впливу. Способи призначення на посади
менеджерів проекту, фактори вибору серед кандидатів. Оцінювання
діяльності менеджерів проекту і кар’єрне підвищення.

Література [3; 5; 9; 25; 28; 55]

Тема 5. Команда і ключові людські фактори у проектному
менеджменті

Концепція команди проекту. Організація ефективної роботи. Інтен-
сивність, джерела і методи вирішення конфліктів у системі проектного
менеджменту. Лідерство і розподіл обов’язків за реалізацією проекту.
Зобов’язання та управління розподілом і прийняттям зобов’язань. Ба-
ланс інтересів і зобов’язань. Основні коригувальні кроки у процесі
реалізації проекту командою, що розвивається.

Література [4; 13; 21; 32; 45; 53]

Тема 6. Подолання перешкод на шляху до ефективного
проектного менеджменту

П’ять фаз подолання перешкод на шляху до ефективного проектно-
го менеджменту. Основні області змін, що є джерелами виникнення
перешкод, виявлення бар’єрів на шляху впровадження змін у проект
при його реалізації. Пошук умов подолання бар’єрів. Модифікація і
розвиток методів проектного менеджменту.

Література [6; 15; 27; 30; 42; 57]
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Розділ III. Практичні питання проектного менеджменту

Тема 7. Особливості обов’язків основних менеджерів проекту

Пріоритети мультипроектів, управління ресурсами і організаційні
питання. Організація й функції офісу команди проекту. Обов’язки
менеджера проекту, функціонального лідера, комп’ютерного адміні-
стратора, контролера, бухгалтера, координатора з виробництва і ме-
неджера з введення в експлуатацію (впровадження). Особливості ре-
алізації великих проектів порівняно з безліччю невеликих.

Література [1; 7; 16; 18; 35; 56]

Тема 8. Планування і запуск проектів, основні етапи управління
взаємодією

Інтегроване планування, контроль і управління. Планування на
етапах формування концепції, підготовки пропозиції, попереднього
інвестування. Визначення контрольних пакетів робіт. Укрупнений
календарний план проекту, бюджет, ресурсні плани, контроль робіт,
розкладу і витрат. Види взаємодій у проекті. П’ять етапів управління
взаємодією при реалізації проекту.

Література [17; 20; 24; 36–38]

Тема 9. Інформаційне забезпечення проектного менеджменту

Документи інформаційних систем управління проектами і процеду-
ри, що входять до них. Тенденції розвитку ринку програмного забезпе-
чення проектного менеджменту. Вибір програми управління проектами.
Основні фактори при використанні  інформаційних систем управлін-
ня проектами. Перспективи розвитку програмного забезпечення про-
ектного менеджменту.

Література [1; 10; 26; 34; 43; 51; 54]

Тема 10. Оцінювання проектного менеджменту

Необхідність, цілі, методи і практичні питання комплексного оці-
нювання проекту. Аналіз дизайну і планування продукту. Основні
види взаємозв’язків, необхідних для ефективного управління проек-
том. Формування списку призначених завдань, управління за допо-
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могою робочих завдань, контрактів і подібних документів. Звітність
перед керівництвом  і замовником. Аналіз критичних проектів.

Література [23; 32; 33; 44; 49]

Тема 11. Обов’язки менеджерів при завершенні проекту

План і розклад завершення проекту. Чотирнадцять контрольних
списків із завершення проекту. Обов’язки менеджера проекту і адмі-
ністратора за контрактами. Продовження проекту. Оцінка після завер-
шення, або аудит, проекту.

Література [1; 21; 31; 41; 46; 50]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Поняття “проект” з урахуванням найважливіших особливос-
тей і обмежень проектної діяльності.

2. Відмінність сучасного тлумачення терміна “проект” від тра-
диційного.

3. Що означає управління проектами?
4. Типи проектів.
5. Основні закони управління проектами.
6. Поняття життєвого циклу проекту.
7. Основний зміст робіт з початку реалізації проекту.
8. Основний зміст робіт із завершення проекту.
9. Заходи, що визначають основну проектну діяльність.

10. Основні завдання проекту.
11. Структура і параметри життєвого циклу проекту.
12. Основні учасники проекту.
13. Основні етапи структурування проекту.
14. Критерії оцінки можливості прийняття проекту.
15. Принципи відхилення ідеї формування проекту.
16. Початкова фаза формування проекту.
17. Типові елементи концепції проекту.
18. Сутність проектного аналізу.
19. Структура проектного аналізу.
20. Показники ефективності проекту.
21. Комерційна ефективність проекту.
22. Бюджетна ефективність проекту.
23. Економічна ефективність проекту.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


9

24. Технічний аналіз проекту.
25. Комерційний аналіз проекту.
26. Фінансовий аналіз проекту.
27. Економічний аналіз проекту.
28. Організаційний аналіз проекту.
29. Соціальний аналіз проекту.
30. Основні етапи і загальна схема розробки проектно-кошторисної

документації.
31. Управління розробкою проектно-кошторисної документації.
32. Способи і джерела фінансування проекту.
33. Сутність базисно-компенсаційного методу визначення варто-

сті проекту.
34. Відмінності ресурсного методу від базисно-компенсаційного.
35. Структура завдань матеріально-технічного забезпечення проекту.
36. Сутність підрядних торгів.
37. Контракти і договори.
38. Основні форми закупівель.
39. Основні етапи матеріально-технічної підготовки проекту.
40. Поняття акціонерних інвестицій.
41. Поняття про власні фінансові кошти.
42. Поняття про залучені кошти.
43. Методи визначення кошторисної вартості.
44. Поняття про іноземні інвестиції.
45. Система класифікації проектних ризиків.
46. Основні поняття і визначення ризику.
47. Формальний опис ризику.
48. Типові ризики проекту.
49. Ризик учасників проекту.
50. Виробничий ризик.
51. Адміністративний ризик.
52. Юридичний ризик.
53. Методи аналізу ризиків і обліку невизначеностей.
54. Основні принципи управління проектними ризиками.
55. Ранжування ризиків за ступенями важливості.
56. Застосування методу Монте-Карло для аналізу ризиків.
57. Основні положення теорії управління ризиками проекту.
58. Перевірка стабільності проекту.
59. Основні типи інструментів управління проектними ризиками.
60. Інструменти страхування проектних ризиків.
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61. Поняття про лізингове фінансування проекту.
62. Призначення страхування проекту.
63. Види страхування проектів.
64. Основні принципи зниження ризиків інвестування.
65. Інструменти скасування проектних ризиків.
66. Інструменти попередження і контролю проектних ризиків.
67. Види страхування, що найчастіше застосовуються при реалізації

проектів.
68. Роль банків на інвестиційній фазі проекту.
69. Поняття про юридичні гарантії реалізації проекту.
70. Вексельні інструменти в реалізації проекту.
71. Поняття про банківську гарантію.
72. Мета створення резервних фондів.
73. Переваги і недоліки типових структур управління проектом

(функціональної, матричної і проектної).
74. Основні функції замовника проекту.
75. Основні обов’язки підрядника.
76. Розподіл функцій між членами проектної команди.
77. Основні обов’язки менеджера проекту.
78. Цілі, призначення і завдання контролю за процесом реалізації

проекту.
79. Вибір системи показників, що характеризують стан виконан-

ня проекту.
80. Технологія оцінювання виконання проекту.
81. Сутність регулювання процесу реалізації проекту.
82. Основні етапи управління змінами.
83. Основні принципи сучасної концепції управління якістю.
84. Етапи розробки і впровадження системи управління якістю.
85. Роль проект-менеджера у забезпеченні якості на основних фа-

зах (стадіях) проекту.
86. Роль людського фактора у проектному менеджменті.
87. Параметри формування організаційної структури проектної

команди.
88. Склад команди менеджерів проекту.
89. Функції ключових проект-менеджерів.
90. Стилі поводження людей у системі проектного менеджменту.
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