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ВСТУП 

 

Метою самостійного вивчення навчальноо курсу «Міжнародні проекти» є 

усвідомлення студентами сутності основних понять і категорій науки 

управління міжнародними проектами та загальних закономірностей 

формування, функціонування й розвитку систем управління з розкриттям 

механізмів ефективного професійного спілкування та особливостей 

комунікаційної взаємодії працівників підприємницьких організацій, отримання 

фундаментальних знань про зміст і процеси реалізації функцій управління 

міжнародними проектами з визначенням оптимальних способів 

комунікаційного управлінського впливу на співрозмовників, а також розвиток 

та закріплення навичок використання загальних прийомів, способів та 

інструментів управління проектами в підприємницьких організаціях. 

Завданнями самостійної роботи студентів є теоретична підготовка 

майбутніх фахівців з питань: 

– розкриття теоретико-методологічних засад та структури конкурентної 

політики за розробки міжнародних проектів; 

– висвітлення цілей, методів на інструментів впливу за розробки 

міжнародних проектів; 

– розкриття взаємозв’язку діяльності державних інституцій у сфері 

розробки міжнародних проектів в умовах глобалізації з іншими видами 

економічної політики; 

– з’ясування проблем, особливостей становлення та розробки 

міжнародних проектів на окремих товарних ринках, сферах і секторах як 

світової, так і національної економіки; 

– аналіз та характеристика сучасних наукових досліджень у сфері 

розробки міжнародних проектів на світових ринках; 

– ознайомлення з недостатньо дослідженими, дискусійними питаннями 

теорії і практики за розробки міжнародних проектів в умовах глобалізації; 

– розкриття ролі та перспективних напрямів розробки проектів; 



 5 

– формування здатності майбутнього фахівця до розробки проектів. 

Процес складання сучасного міжнародного проекту має передбачати 

використання комплексу науково-дослідних, проектно-конструкторських, 

соціально-економічних та організаційно-господарських заходів, направлених на 

зміну об’єкта управління, що забезпечує ефективність розв’язання основних 

завдань і досягнення відповідних цілей за певний період. Необхідність 

управління проектами, а саме координації використання людських і 

матеріальних ресурсів протягом життєвого циклу міжнародного проекту за 

допомогою сучасних методів і техніки управління для досягнення відповідного 

рівня прибутків учасників проекту, високої якості продукції, пов’язана з 

масовим ростом масштабів і складності проектів, зростанням вимог до термінів 

їх здійснення, якості виконуваних робіт. У зв’язку з цим управлінські функції з 

формування та раціонального використання капіталу підприємства мають 

виконувати висококваліфіковані фахівці, які мають необхідні знання та навички 

управління проектами різних спрямувань. 

Перехід до ринку вимагає суттєвих змін у системі підготовки кадрів для 

роботи в підприємницьких структурах. Вивчення навчального курсу 

«Міжнародні проекти» ґрунтується на знаннях студентами попередніх курсів, а 

саме: теорії управління, фінансового менеджменту, планування, проектного 

аналізу, системного аналізу, господарського права та ін. Окрім того, він 

передбачає знання студентами комп’ютерної техніки та широке використання 

персональних електронно-обчислювальних машин.  

У цих методичних вказівках розроблені заходи, які передбачають 

виділення з кожної теми навчальних цілей. Вони спрямовують процес навчання 

та чітко визначають, про що саме студенти мають дізнатися, вивчаючи тему. 

Виокремлені цілі встановлюють «планку рівня знань» з кожної теми; 

формулювання контрольних запитань і питань для обговорення. Вони 

концентрують увагу студентів на найбільш суттєвих питаннях, указують на 

важливі аспекти теми, допомагають засвоїти матеріал. 
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Після вивчення дисципліни «Міжнародні проекти» студент повинен  

знати: 

– методологію проведення заходів з розробки міжнародних проектів з 

урахуванням глобалізації; 

– систему оволодіння особливим предметом праці – інформацією задля 

розробки міжнародних проектів; 

–  організаційно-методичні основи вироблення навичок у застосуванні 

сучасних форм і методів управління розробкою міжнародних проектів; 

– методи прийняття управлінських рішень під час розробки та реалізації 

міжнародних проектів з урахуванням глобалізації; 

уміти: 

– визначати основні концептуальні підходи до розробки міжнародних 

проектів; 

– формулювати завдання до розробки міжнародних проектів на світових 

ринках, ураховуючи стратегічні й тактичні цілі соціально-економічного 

розвитку за процесів глобалізації; 

–  розробляти варіанти міжнародних проектів і обґрунтовувати їх вибір 

за критеріями соціально-економічної ефективності; 

–  застосовувати відповідні норми чинного законодавства під час 

розробки міжнародних проектів за розвитку конкуренції і активізації 

діяльності суб’єктів господарювання на світових ринках; 

–  застосовувати принципи системного аналізу для визначення 

ефективності міжнародних проектів на світових ринках; 

–  використовувати моделі для опису та прогнозування конкурентних 

процесів у світовій економіці за розробки міжнародних проектів; 

–  знаходити, аґрегувати та використовувати інформацію для прийняття 

рішень з міжнародних проектів з урахуванням глобалізації. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 
Найменування теми 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість 

год 

лекцій 

Кількість 

год 

СРС 

Кількість 

год 

лекцій 

Кількість 

год 

СРС 

1 
Міжнародний проект як 

об’єкт управління 
2 13 1 16 

2 
Управління міжнародним 

проектом 
2 13 1 16 

3 

Розподіл управлінських 

рішень за фазами та 

етапами життєвого циклу 

міжнародного проекту 

3 12 1 15 

4 

Системний метод в 

управління міжнародними 

проектами 

2 13 1 16 

5 

Проблеми під час 

управління міжнародним 

проектом 

2 13 1 16 

6 

Застосування знань з 

управління проектом на 

практиці 

3 12 1 15 

7 
Семестровий контроль- 

диф. залік 
 14  14 

Усього 14 90 6 108 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Міжнародний проект як об’єкт управління 

1. Об’єкт, суб’єкт і сполучні процеси (комунікації та прийняття рішень) 

управління. 

2. Об’єкт управління – міжнародний проект. Суб’єкт – керівник 

міжнародного проекту та команда управління проектом. 

3. Міжнародний проект і його оточення. Методологічне означення 

проекту. 

4. Зв’язок між продуктом міжнародного проекту, цінністю та місією 

соціально-економічної системи. 

5. Класифікація міжнародних проектів. Призначення класифікації.  

6. Зацікавлені сторони та життєвий цикл міжнародного проекту. Перелік 

зацікавлених сторін. 

7. Модель проектної діяльності. Взаємозв’язки між елементами проектної 

діяльності. 

8. Місце проектної діяльності в процесах розвитку. Умови розвитку 

соціально-економічних систем.  

9. Міжнародні проекти як інструменти реалізації стратегії. Сутність місії 

як чинника успішності застосування стратегічного та проектного підходів до 

розвитку соціально-економічних систем.  

10. Організаційне супроводження реалізації стратегії. Взаємодія 

учасників міжнародних проектів стратегії регіонального розвитку.  

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте формально-логічні та сполучні процеси управління 

міжнародним проектом. 

2. Як ви розумієте визначення та властивості поняття «модель 

міжнародного проекту»? 
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3. У чому сутність передумов та факторів системно-структурного зв’язку 

між продуктом міжнародного проекту, цінністю та місією соціально-

економічної системи? 

4. Як здійснюється класифікація міжнародних проектів і її призначення? 

5. Поясніть поняття про інвестиційні та інноваційні міжнародні проекти. 

6. Як відбувається єдність діяльності заінтересованих сторін в 

обґрунтування життєвого циклу міжнародного проекту? 

7. Розкрийте суть життєвого циклу міжнародного проекту. 

8. Який існує взаємозв’язок між елементами проектної діяльності? 

9. Охарактеризуйте взаємозв’язок між стратегічною, операційною та 

проектною діяльностями соціально-економічних систем. 

10. Розкрийте інформаційно-комунікаційну та регуляторно-

комунікаційну функції міжнародних проектів як інструментів реалізації 

стратегії. 

11. Що таке структурна декомпозиція стратегії розвитку? 

12. У чому сутність організаційного супроводу реалізації стратегії? 

13. Які особливості гармонізованої цінності як чинника вибору 

альтернатив міжнародних проектів стратегії розвитку? 

Література: [1, с. 6–16; 4, с. 14–27; 9, с.8–21; 11, с. 18–34; 15, с. 6–31]. 

 

Тема 2 Управління міжнародним проектом 

1. Поняття управління міжнародним проектом. 

2. Прийняття управлінського рішення з міжнародного проекту. 

3. Модель міжнародного проекту як тимчасової діяльності. 

4. Проект як унікальний соціокультурний організм. Розширене 

(операційне) означення управління міжнародними проектами. 

5. Причини появи управління міжнародними проектами. Динаміка зміни 

та тривалості міжнародних проектів. 

6. Суперечність між рівнями розвитку продуктово-технологічної та 

управлінської діяльності в управлінні міжнародними проектами.  
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7. Мета, продукт і результат управління міжнародними проектами. 

Взаємозв’язок мети, продукту і результату управління міжнародними 

проектами. 

8. Три види управлінських дій з управління міжнародними проектами. 

Взаємозв’язок трьох видів управлінських дій у міжнародному проекті. 

9. Необхідність єдиної технологічної основи управління міжнародними 

проектами. Розуміння мети проекту різними зацікавленими сторонами. 

10. Ресурси для формулювання мети міжнародного проекту. Керівні 

впливи для формулювання мети міжнародного проекту. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте проблематику прийняття обґрунтованого управлінського 

рішення з міжнародного проекту. 

2. Охарактеризуйте зміст і основні поняття управління міжнародним 

проектом. 

3. Які широко відомі засоби трактування проекту як унікального 

соціокультурного організму? 

4. Наведіть особливості розширеного (операційного) означення 

управління міжнародним проектом. 

5. Як здійснюється нівелювання суперечності між рівнями розвитку 

продуктово-технологічної та управлінської діяльності в управлінні 

міжнародними проектами? 

6. Розкрийте причини появи управління міжнародним проектом. 

7. Як здійснюється оцінювання чинників, що впливають на динаміку змін 

і тривалості міжнародних проектів? 

8. У чому сутність мети, продукту і результату управління міжнародними 

проектами? 

9. Як здійснюється взаємозв’язок мети, продукту і результату управління 

міжнародними проектами? 

10. Розкрийте основні аспекти трьох видів управлінських дій з управління 

міжнародними проектами? 
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12. Як здійснюється взаємозв’язок трьох видів управлінських дій з 

управління міжнародними проектами? 

13. Розкрийте розуміння мети міжнародного проекту різними 

заінтересованими сторонами. 

14. Як здійснюються керівні впливи під час формулювання мети 

міжнародного проекту? 

Література: [1, с. 35–43; 3, с. 112–156; 6, с. 176–197; 8, с. 125–163; 13,             

с. 68–97]. 

 

Тема 3 Розподіл управлінських рішень за фазами та етапами 

життєвого циклу міжнародного проекту 

1. Зміст діяльності з управління виконанням міжнародного проекту. 

2. Інформація для прийняття загально-управлінських рішень у 

міжнародному проекті. 

3. Продукти виконання управлінських дій, спрямованих на опрацювання 

міжнародного проекту, на етапах фази ініціалізації проекту. 

4. Основні управлінські дії за етапами фази ініціалізації міжнародного 

проекту. 

5. Сутність етапу розроблення концепції міжнародного проекту. 

6. Сутність етапів техніко-економічних досліджень і бізнес-планування. 

7. Сутність етапу підготування оцінного висновку. 

8. Продукти виконання управлінських дій, спрямованих на опрацювання 

міжнародного проекту, на етапах фази розроблення. Основні управлінські дії за 

етапами фази розроблення міжнародного проекту. 

9. Продукти виконання управлінських дій, спрямованих на опрацювання 

міжнародного проекту, на етапах фази реалізації. 

10. Сутність етапу формування організаційної структури міжнародного 

проекту. Сутність етапу моніторингу. 

11. Продукт фази реалізації міжнародного проекту. Сутність етапу 

підготування оцінного висновку. 
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12. Продукти виконання управлінських дій, спрямованих на опрацювання 

міжнародного проекту, на етапах фази експлуатації та закриття. Поетапне 

планування міжнародного проекту 

13. Зміст діяльності з управління створенням продукту міжнародного 

проекту. Процесна модель для представлення прийняття управлінських рішень 

уміжнародному проекті. 

14. Модель прийняття стратегічного рішення P1 (перше стратегічне 

рішення). Модель прийняття стратегічного рішення P2 (друге стратегічне 

рішення). Модель прийняття стратегічного рішення P3 (третє стратегічне 

рішення). 

15. Сутність стратегічних управлінських рішень P4, P5, P6, P7, P8, P9 та 

P10. Модель прийняття стратегічного рішення P10. 

16. Послідовні етапи прийняття управлінських рішень у міжнародному 

проекті. Схема поетапного прийняття управлінських рішень у міжнародному 

проекті. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте зміст діяльності з управління виконанням 

міжнародного проекту. 

2. У чому полягає суть інформації для прийняття загально-управлінських 

рішень в міжнародному проекті? 

3. Які основні продукти виконання управлінських дій, спрямованих на 

виконання міжнародного проекту, на етапах фази ініціації проекту? 

4. Розкрийте суть основних управлінських дій за етапами фази ініціації 

міжнародного проекту. 

5. Який існує взаємозв’язок між етапами розроблення концепції 

міжнародного проекту та техніко-економічних досліджень бізнес-планування? 

6. Розкрийте сутність етапу підготовка оціночного висновку. 

7. Які особливості управлінських дій за етапами фази розроблення 

міжнародного проекту? 
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8. Охарактеризуйте продукти виконання управлінських дій, спрямованих 

на виконання міжнародного проекту, на етапах фази реалізації. 

9. У чому суть етапу формування організаційної структури міжнародного 

проекту? 

10. Розкрийте основні рекомендації керівникові під час підготовки 

оціночного висновку щодо розробленого міжнародного проекту? 

12. Охарактеризуйте продукти виконання управлінських дій, спрямованих 

на виконання міжнародного проекту, на етапах фази експлуатації та закриття. 

13. Наведіть проблеми поетапного моніторингу міжнародного проекту. 

14. Розкрийте зміст діяльності з управління створенням продукту 

міжнародного проекту.  

15. У чому суть процесної моделі для представлення прийняття 

управлінських рішень у міжнародному проекті? 

16. Охарактеризуйте модель прийняття стратегічного рішення P1 (перше 

стратегічне рішення). 

17. Охарактеризуйте модель прийняття стратегічного рішення P2 (друге 

стратегічне рішення). 

18. Охарактеризуйте модель прийняття стратегічного рішення P3 (третє 

стратегічне рішення). 

19. Охарактеризуйте моделі прийняття стратегічних управлінських 

рішень P4, P5, P6, P7, P8, P9 та P10. 

20. Розкрийте суть послідовних етапів прийняття управлінських рішень у 

міжнародному проекті. 

Література: [1, с. 44–66; 3, с. 128–156; 6, с. 188–197; 8, с. 125–163]. 

 

Тема 4 Системний метод в управління міжнародними проектами 

1. Три групи галузевих знань з управління міжнародними проектами. 

2. Учасники процесів управління створенням продукту проекту та 

виконання проекту. 
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3. Узагальнене представлення технології виконання робіт з управління 

міжнародним проектом у вигляді процесної моделі. Шаблон листа 

супроводження документу міжнародного проекту. 

4. Технологія виконання робіт на фазі ініціалізації міжнародного проекту. 

Опис технології виконання робіт на фазі ініціалізації міжнародного проекту. 

5. Схема виконання робіт на фазі ініціалізації міжнародного проекту. 

Підпроцес проведення техніко-економічних досліджень. 

6. Ідентичність документів «Бізнес-ідея», «Концепція» та «Устав» 

міжнародного проекту. Проблема як причина появи проекту. 

7. Контрольні запитання для розкриття сутності бізнес-ідеї міжнародного 

проекту. Шаблон змісту бізнес-ідеї міжнародного проекту.  

8. Сутність документа «Техніко-економічне обґрунтування міжнародного 

проекту». Контрольні запитання для розкриття сутності техніко-економічного 

обґрунтування міжнародного проекту. 

9. Сутність документа «Статут міжнародного проекту». Контрольні 

запитання для розкриття сутності статуту міжнародного проекту.  

10. Сутність документа «Логічна матриця міжнародного проекту». 

Структура логічної матриці міжнародного проекту. Зв’язок логічної матриці 

міжнародного проекту зі стратегією розвитку. 

11. Технологія прийняття стратегічного рішення про перехід до фази 

розроблення міжнародного проекту. 

12. Сутність рішень про доцільність фінансування міжнародного проекту. 

Методика прийняття стратегічного рішення про інвестування міжнародного 

проекту. 

13. Матриця оцінки успішності міжнародного проекту зацікавленою 

стороною.  

14. Технологія виконання робіт на фазі розроблення міжнародного 

проекту. Схема виконання робіт на фазі розроблення міжнародного проекту. 
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15. Схема WBS-структури міжнародного проекту. Контрольні запитання 

для визначення необхідності подальшої декомпозиції WBS-структури 

міжнародного проекту. 

16. Призначення OBS (графічне відображення фізичних та юридичних 

учасників проекту)-структури міжнародного проекту. Технологія побудови 

OBS-структури міжнародного проекту. 

17. Призначення матриці відповідальності міжнародного проекту. 

Технологія побудови матриці відповідальності міжнародного проекту. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте три групи галузевих знань з управління 

міжнародними проектами. 

2. У чому полягає суть процесної моделі узагальненого представлення 

технології виконання робіт з управління міжнародними проектами? 

3. Які загальні завдання оформлення шаблон-листа супроводження 

документу міжнародного проекту? 

4. Розкрийте суть технології виконання робіт у фазі ініціації 

міжнародного проекту. 

5. Який існує взаємозв’язок між описом технології та схемою виконання 

робіт у фазі ініціації міжнародного проекту? 

6. Розкрийте суть під процесу проведення техніко-економічних 

досліджень у фазі ініціації міжнародного проекту. 

7. Які методичні правила формування ідентичних документів «Бізнес-

ідея», «Концепція» та «Устав» міжнародного проекту? 

8. Охарактеризуйте контрольні запитання для розкриття сутності бізнес-

ідеї міжнародного проекту. 

9. У чому суть рекомендацій побудови матриці заінтересованих сторін 

міжнародного проекту? 

10. Розкрийте основні рекомендації щодо формування документа 

«Техніко-економічне обґрунтування міжнародного проекту». 
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11. Які існують правила підготовка контрольних запитань для розкриття 

сутності статуту міжнародного проекту? 

12. Наведіть проблеми застосування дієвих методів опрацювання 

документу «Логічна матриця міжнародного проекту». 

13. Охарактеризуйте технологію прийняття стратегічного рішення про 

перехід до фази розроблення міжнародного проекту. 

14. Наведіть суть рішень про доцільність фінансування міжнародного 

проекту. 

15. Розкрийте суть контрольних запитань для визначення необхідності 

подальшої декомпозиції WBS-структури міжнародного проекту. 

16. Наведіть призначення OBS (графічне відображення фізичних та 

юридичних учасників проекту) щодо удосконалення структури міжнародного 

проекту. 

17. Охарактеризуйте технологію побудови OBS-структури міжнародного 

проекту. 

Література: [1, с. 116–127; 4, с. 52–64; 9, с. 46–66; 12, с. 221–225; 14,              

с. 75–81]. 

 

Тема 5 Проблеми при управлінні міжнародним проектом 

1. Загальна проблема прийняття рішень в управлінні міжнародними 

проектами. 

2. Основні завдання зацікавлених сторін під час прийняття рішень у 

міжнародному проекті. 

3. Принцип Парето як основа компромісних управлінських рішень у 

міжнародному проекті. Механізм моделі управлінського трикутника. 

4. Чинники вибору оптимального управлінського рішення з міжнародного 

проекту. 

5. Типові ситуації комбінування обмежувальних чинників управлінських 

рішень у міжнародному проекті. Етапи з прийняття оптимальних управлінських 

рішень на підставі системного підходу. 
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6. Сутність пріоритетності факторів міжнародного проекту залежно від 

типу контракту. Вплив галузей економіки на пріоритетність чинників 

міжнародного проекту. 

7. Сутність індикатора вірогідності успіху проекту PSI (індикатор 

імовірності успіху проекту). Етапи і контрольні запитання для розрахунку PSI. 

8. Проблеми та помилки в управлінні міжнародними проектами на фазі 

ініціалізації. Типові помилки в управлінні міжнародними проектами на фазі 

ініціалізації. 

9. Проблеми та помилки в управлінні міжнародними проектами на фазі 

розроблення. Типові помилки в управлінні міжнародними проектами на фазі 

розроблення. 

10. Проблеми та помилки в управлінні міжнародними проектами на фазі 

реалізації. Типові помилки в управлінні міжнародними проектами на фазі 

реалізації. 

11. Проблеми та помилки в управлінні міжнародними проектами на фазі 

експлуатації та закриття. Типові помилки в управлінні міжнародними 

проектами на фазі експлуатації та закриття. 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте проблематику прийняття рішень в управлінні міжнародними 

проектами. 

2. Охарактеризуйте основні завдання заінтересованих сторін під час 

прийняття рішень в управлінні міжнародними проектами. 

3. Розкрийте принцип Парето як основу компромісних управлінських 

рішень у міжнародному проекті та механізм моделі управлінського трикутника. 

4. Наведіть чинники вибору компромісного управлінського рішення з 

міжнародного проекту. 

5. Як здійснюється комбінування обмежувальних чинників управлінських 

рішень в міжнародному проекті? 

6. Яка цінність прийняття компромісних управлінських рішень у 

міжнародному проекті на основі системного підходу? 
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7. Як враховується вплив галузей економіки на пріоритетність чинників 

міжнародного проекту? 

8. У чому сутність індикатора вірогідності успіху проекту PSI (індикатор 

імовірності успіху проекту)? 

9. Розкрийте етапи і контрольні запитання для розрахунку PSI оцінки 

економічних відносин у сфері інформаційних ресурсів України? 

10. Які існують проблеми та помилки в управлінні міжнародними 

проектами на фазі ініціалізації? 

11. Наведіть типові помилки в управлінні міжнародними проектами на 

фазі ініціалізації. 

12. Які існують проблеми та помилки в управлінні міжнародними 

проектами на фазі розроблення? 

13. Наведіть типові помилки в управлінні міжнародними проектами на 

фазі розроблення. 

14. Які існують проблеми та помилки в управлінні міжнародними 

проектами на фазі реалізації? 

15. Наведіть типові помилки в управлінні міжнародними проектами на 

фазі реалізації. 

16. Які існують проблеми та помилки в управлінні міжнародними 

проектами на фазі експлуатації та закриття? 

17. Наведіть типові помилки в управлінні міжнародними проектами на 

фазі експлуатації та закриття. 

Література: [21, с. 88–96; 3, с. 420–448; 5, с. 241–275; 109, с. 249–289]. 

 

Тема 6 Застосування знань з управління проектом на практиці 

1. Поетапне представлення діяльності з управління міжнародними 

проектами. 

2. Проект створення відеофільму «Запорізький феномен». Інвестиційна 

привабливість Запорізької області. 

3. Розроблення WBS-структури міжнародного проекту. 
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4. WBS-структура міжнародного проекту «Запорізький феномен».  

5. Розроблення OBS-структури міжнародного проекту. Діалогове вікно 

«Коди робіт» міжнародного проекту. 

6. Побудова календарного графіка міжнародного проекту. Коди, назви та 

тривалості робіт проекту «Запорізький феномен». 

7. Лінійний графік робіт з проекту «Запорізький феномен». Календарний 

графік робіт із проекту «Запорізький феномен». 

8. Розроблення бюджету міжнародного проекту. Діалогове вікно 

«Ресурси» міжнародного проекту «Запорізький феномен». 

9. Розроблення бюджету міжнародного проекту. Діалогове вікно 

«Вартість міжнародного проекту» «Запорізький феномен». 

10. Розроблення бюджету міжнародного проекту. Діалогове вікно 

«Доходи» міжнародного проекту «Запорізький феномен». 

11. Ресурсний профіль міжнародного проекту «Запорізький феномен» за 

вартістю. Ресурсний профіль міжнародного проекту «Запорізький феномен» за 

людськими ресурсами. 

12. Група робіт міжнародного проекту «Запорізький феномен» за 

структурою WBS. 

13. Група робіт міжнародного проекту «Запорізький феномен» за 

відповідальними.  

14. Розроблення робочих завдань на пакети робіт міжнародного проекту. 

Робоче завдання на пакет робіт «Виробництво» міжнародного проекту 

«Запорізький феномен». 

15. Перебудова календарного графіка робіт міжнародного проекту 

«Запорізький феномен». 

16. Перерахунок фінансових показників виконання міжнародного проекту 

«Запорізький феномен». 

Питання для самоперевірки 

1. Які причини поетапного представлення діяльності з управління 

міжнародними проектами? 
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2. Охарактеризуйте результати створення відеофільму «Запорізький 

феномен» та визначте інвестиційну привабливість Запорізької області. 

3. Які існують методи та прийоми розроблення WBS-структури 

міжнародного проекту? 

4. Розкрийте WBS-структуру міжнародного проекту «Запорізький 

феномен». 

5. Як будується календарний графіка міжнародного проекту? 

6. Наведіть характеристику кодів, назв та тривалості робіт проекту 

«Запорізький феномен». 

7. Як побудували лінійний графік робіт з проекту «Запорізький 

феномен»? 

8. У чому полягає суть розроблення бюджету міжнародного проекту? 

9. Наведіть характеристику діалогового вікна «Ресурси» міжнародного 

проекту «Запорізький феномен». 

10. Як розробляється бюджет міжнародного проекту? 

11. Наведіть характеристику діалогового вікна «Вартість міжнародного 

проекту» «Запорізький феномен». 

12. Які особливості ресурсного профілю міжнародного проекту 

«Запорізький феномен» за вартістю? 

13. Які особливості ресурсного профілю міжнародного проекту 

«Запорізький феномен» за людськими ресурсами? 

14. Розкрийте особливості функціонування групи робіт міжнародного 

проекту «Запорізький феномен» за структурою WBS. 

15. Що являють собою група робіт міжнародного проекту «Запорізький 

феномен» за відповідальними особами? 

16. Розкрийте специфіку опрацювання робочого завдання на пакет робіт 

«Виробництво» міжнародного проекту «Запорізький феномен». 

Література: [4, с. 73–89; 5 с. 321–348; 6, с. 172–194; 11, с. 112–149; 15,               

с. 136–164; 18, с. 219–278]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль 1 

1. Міжнародний проект як об’єкт управління. 

2. Об’єкт, суб’єкт і сполучні процеси (комунікації та прийняття рішень) 

управління. 

3. Об’єкт управління – міжнародний проект. Суб’єкт – керівник 

міжнародного проекту та команда управління проектом. 

4. Міжнародний проект і його оточення. Методологічне означення 

проекту. 

5. Зв’язок між продуктом міжнародного проекту, цінністю та місією 

соціально-економічної системи. 

6. Класифікація міжнародних проектів. Призначення класифікації.  

7. Зацікавлені сторони та життєвий цикл міжнародного проекту. Перелік 

зацікавлених сторін.  

8. Модель проектної діяльності. Взаємозв’язки між елементами проектної 

діяльності. 

9. Місце проектної діяльності в процесах розвитку. Умови розвитку 

соціально-економічних систем.  

10. Міжнародні проекти як інструменти реалізації стратегії. Сутність місії 

як чинника успішності застосування стратегічного та проектного підходів до 

розвитку соціально-економічних систем.  

11. Організаційне супроводження реалізації стратегії. Взаємодія 

учасників міжнародних проектів стратегії регіонального розвитку.  

12. Управління міжнародним проектом. Поняття управління 

міжнародним проектом. 

13. Прийняття управлінського рішення з міжнародного проекту. Модель 

міжнародного проекту як тимчасової діяльності. 

14. Проект як унікальний соціокультурний організм. Розширене 

(операційне) означення управління міжнародними проектами. 
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15. Причини появи управління міжнародними проектами. Динаміка зміни 

та тривалості міжнародних проектів. 

16. Суперечність між рівнями розвитку продуктово-технологічної та 

управлінської діяльності в управлінні міжнародними проектами.  

17. Мета, продукт і результат управління міжнародними проектами. 

Взаємозв’язок мети, продукту і результату управління міжнародними 

проектами. 

18. Три види управлінських дій з управління міжнародними проектами. 

Взаємозв’язок трьох видів управлінських дій в міжнародному проекті. 

19. Необхідність єдиної технологічної основи управління міжнародними 

проектами. Розуміння мети проекту різними зацікавленими сторонами. 

20. Ресурси для формулювання мети міжнародного проекту. Керівні 

впливи для формулювання мети міжнародного проекту. 

21. Розподіл управлінських рішень за фазами та етапами життєвого циклу 

міжнародного проекту. 

22. Зміст діяльності з управління виконанням міжнародного проекту. 

23. Інформація для прийняття загально-управлінських рішень в 

міжнародному проекті. 

24. Продукти виконання управлінських дій, спрямованих на виконання 

міжнародного проекту, на етапах фази ініціалізації проекту. 

25. Основні управлінські дії за етапами фази ініціалізації міжнародного 

проекту. 

26. Сутність етапу розроблення концепції міжнародного проекту. 

Сутність етапу техніко-економічних досліджень, бізнес-планування. 

27. Сутність етапу підготування оцінного висновку. 

28. Продукти виконання управлінських дій, спрямованих на виконання 

міжнародного проекту, на етапах фази розроблення. Основні управлінські дії за 

етапами фази розроблення міжнародного проекту. 

29. Продукти виконання управлінських дій, спрямованих на виконання 

міжнародного проекту, на етапах фази реалізації. 
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30. Сутність етапу формування організаційної структури міжнародного 

проекту. Сутність етапу моніторингу. 

31. Продукт фази реалізації міжнародного проекту. Сутність етапу 

підготування оцінного висновку. 

32. Продукти виконання управлінських дій, спрямованих на виконання 

міжнародного проекту, на етапах фази експлуатації та закриття. Поетапне 

планування міжнародного проекту 

33. Зміст діяльності з управління створенням продукту міжнародного 

проекту. Процесна модель для представлення прийняття управлінських рішень 

в міжнародному проекті. 

34. Модель прийняття стратегічного рішення P1 (перше стратегічне 

рішення). Модель прийняття стратегічного рішення P2 (друге стратегічне 

рішення). Модель прийняття стратегічного рішення P3 (третє стратегічне 

рішення). 

35. Сутність стратегічних управлінських рішень P4, P5, P6, P7, P8, P9 і 

P10. Модель прийняття стратегічного рішення P10. 

36. Послідовні етапи прийняття управлінських рішень в міжнародному 

проекті. Схема поетапного прийняття управлінських рішень у міжнародному 

проекті. 

Модуль 2 

37. Системний метод в управління міжнародними проектами. Три групи 

галузевих знань з управління міжнародними проектами. 

38. Учасники процесів управління створенням продукту проекту та 

виконання проекту. 

39. Узагальнене представлення технології виконання робіт з управління 

міжнародним проектом у вигляді процесної моделі. Шаблон листа 

супроводження документу міжнародного проекту. 

40. Технологія виконання робіт на фазі ініціалізації міжнародного 

проекту. Опис технології виконання робіт на фазі ініціалізації міжнародного 

проекту. 
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41. Схема виконання робіт на фазі ініціалізації міжнародного проекту. 

Під процес проведення техніко-економічних досліджень. 

42. Ідентичність документів «Бізнес-ідея», «Концепція» та «Устав» 

міжнародного проекту. Проблема як причина появи проекту. 

43. Контрольні запитання для розкриття сутності бізнес-ідеї 

міжнародного проекту. Шаблон змісту бізнес-ідеї міжнародного проекту.  

44. Сутність документа «Техніко-економічне обґрунтування 

міжнародного проекту». Контрольні запитання для розкриття сутності техніко-

економічного обґрунтування міжнародного проекту. 

45. Сутність документа «Статут міжнародного проекту». Контрольні 

запитання для розкриття сутності статуту міжнародного проекту.  

46. Сутність документа «Логічна матриця міжнародного проекту». 

Структура логічної матриці міжнародного проекту. Зв'язок логічної матриці 

міжнародного проекту зі стратегією розвитку. 

47. Технологія прийняття стратегічного рішення про перехід до фази 

розроблення міжнародного проекту. 

48. Сутність рішень про доцільність фінансування міжнародного проекту. 

Методика прийняття стратегічного рішення про інвестування міжнародного 

проекту. 

49. Матриця оцінювання успішності міжнародного проекту зацікавленою 

стороною.  

50. Технологія виконання робіт на фазі розроблення міжнародного 

проекту. Схема виконання робіт на фазі розроблення міжнародного проекту. 

51. Схема WBS-структури міжнародного проекту. Контрольні запитання 

для визначення необхідності подальшої декомпозиції WBS-структури 

міжнародного проекту. 

52. Призначення OBS (графічне відображення фізичних та юридичних 

учасників проекту)-структури міжнародного проекту. Технологія побудови 

OBS-структури міжнародного проекту. 
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53. Призначення матриці відповідальності міжнародного проекту. 

Технологія побудови матриці відповідальності міжнародного проекту. 

54. Загальна проблема прийняття рішень в управлінні міжнародними 

проектами. 

55. Основні завдання зацікавлених сторін під час прийняття рішень у 

міжнародному проекті. 

56. Принцип Парето як основа компромісних управлінських рішень у 

міжнародному проекті. Механізм моделі управлінського трикутника. 

57. Чинники вибору компромісного управлінського рішення з 

міжнародного проекту. 

58. Типові ситуації комбінування обмежувальних чинників управлінських 

рішень у міжнародному проекті. Етапи з прийняття компромісних 

управлінських рішень на основі системного підходу. 

59. Сутність пріоритетності чинників міжнародного проекту залежно від 

типу контракту. Вплив галузей економіки на пріоритетність факторів 

міжнародного проекту. 

60. Сутність індикатора вірогідності успіху проекту PSI (індикатор 

імовірності успіху проекту). Етапи і контрольні запитання для розрахунку PSI. 

61. Проблеми та помилки в управлінні міжнародними проектами на фазі 

ініціалізації. Типові помилки в управлінні міжнародними проектами на фазі 

ініціалізації. 

62. Проблеми та помилки в управлінні міжнародними проектами на фазі 

розроблення. Типові помилки в управлінні міжнародними проектами на фазі 

розроблення. 

63. Проблеми та помилки в управлінні міжнародними проектами на фазі 

реалізації. Типові помилки в управлінні міжнародними проектами на фазі 

реалізації. 

64. Проблеми та помилки в управлінні міжнародними проектами на фазі 

експлуатації та закриття. Типові помилки в управлінні міжнародними 

проектами на фазі експлуатації та закриття. 
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65. Поетапне представлення діяльності з управління міжнародними 

проектами. 

66. Проект створення відеофільму «Запорізький феномен». Інвестиційна 

привабливість Запорізької області. 

67. Розроблення WBS-структури міжнародного проекту. WBS-структура 

міжнародного проекту «Запорізький феномен».  

68. Розроблення OBS-структури міжнародного проекту. Діалогове вікно 

«Коди робіт» міжнародного проекту. 

69. Побудова календарного графіка міжнародного проекту. Коди, назви та 

тривалості робіт проекту «Запорізький феномен». 

70. Лінійний графік робіт з проекту «Запорізький феномен». Календарний 

графік робіт з проекту «Запорізький феномен». 

71. Розроблення бюджету міжнародного проекту. Діалогове вікно 

«Ресурси» міжнародного проекту «Запорізький феномен». 

72. Розроблення бюджету міжнародного проекту. Діалогове вікно 

«Вартість міжнародного проекту» «Запорізький феномен». 

73. Розроблення бюджету міжнародного проекту. Діалогове вікно 

«Доходи» міжнародного проекту «Запорізький феномен». 

74. Ресурсний профіль міжнародного проекту «Запорізький феномен» за 

вартістю. Ресурсний профіль міжнародного проекту «Запорізький феномен» за 

людськими ресурсами. 

75. Група робіт міжнародного проекту «Запорізький феномен» за 

структурою WBS. 

76. Група робіт міжнародного проекту «Запорізький феномен» за 

відповідальними.  

77. Розроблення робочих завдань на пакети робіт міжнародного проекту. 

Робоче завдання на пакет робіт «Виробництво» міжнародного проекту 

«Запорізький феномен». 

78. Перебудова календарного графіка робіт і фінансових показників 

виконання міжнародного проекту «Запорізький феномен». 
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4 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ» 

1. Проект – це: 

а) план довгострокових фінансових вкладень; 

б) бізнес-план; 

в) програма дій використання фінансових ресурсів; 

г) завдання з певними вихідними даними й плановими результатами 

(цілями), що зумовлюють спосіб його розв’язання; 

д) задум (завдання, проблема) та необхідні засоби його реалізації для 

досягнення бажаного економічного, технічного, технологічного чи 

організаційного результату. 

2. До головних ознак проекту не належать: 

а) зміна стану для досягнення мети проекту; 

б) обмеженість у часі; 

в) обмеженість ресурсів; 

г) складність; 

д) неповторність. 

3. Визначення мети проекту не передбачає: 

а) визначення результатів діяльності на певний строк; 

б) обмеження ресурсів проекту; 

в) кількісної оцінки проекту; 

г) доведення, що результати можуть бути досягнуті; 

д) визначення умов, за яких результати проекту можуть бути досягнуті. 

4. Окремі конкретні проекти чітко визначеної орієнтації та 

масштабу, що припускають певні спрощення проектування та реалізації, 

формування команди проекту тощо, називаються: 

а) моно проекти (або прості); 

б) мультипроекти; 

в) мегапроекти. 
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5. Управління проектом – це: 

а) мистецтво координувати людські й матеріальні ресурси протягом 

життєвого циклу проекту; 

б) сукупність заходів, спрямованих на реалізацію проекту для отримання 

прибутку; 

в) процес управління командою, ресурсами проекту за допомогою 

спеціальних методів і способів для успішного здійснення поставленої мети. 

6. До стадій життєвого циклу управління проектом не належать: 

а) зародження; 

б) зростання; 

в) зрілість; 

г) оцінка проекту; 

д) завершення проекту. 

7. На стадії зародження проекту здійснюють: 

а) планування та контроль; 

б) управління ризиком; 

в) управління організаційною структурою; 

г) проектний аналіз за аспектами; 

д) оцінювання стану проекту. 

8. Система управління проектами, за якої на менеджера проекту не 

покладено жодної фінансової відповідальності за прийняття рішення, 

відповідає за координацію та управління розробленням і реалізацією 

проекту, у контрактні відносини з іншими учасниками проекту не вступає, 

називається: 

а) простою; 

б) розширеною. 

9. Функція, яка забезпечує фінансовий контроль завдяки 

накопиченню, аналізу та складанню звіту з витрат проекту, називається: 

а) управління обсягом; 

в) управління часом; 
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г) управління контрактом і забезпеченням проекту; 

д) управління вартістю. 

10. Основними критеріями прийняття проекту є: 

а) технічна та технологічна можливість його реалізації; 

б) довгострокова життєздатність; 

в) економічна ефективність; 

г) організаційне та адміністративне забезпечення; 

д) усі відповіді правильні. 

11. Аналіз можливості реалізації проекту не передбачає відповіді на 

питання про: 

а) технічну узгодженість проекту; 

б) відповідність звичаям і традиціям; 

в) політичну ситуацію; 

г) обмінний курс валют;  

д) рівень попиту на продукцію. 

12. Під час проведення технічного аналізу не передбачається: 

а) оцінювання компонентів проекту; 

б) аналіз розташування проекту; 

в) розгляд процедур укладання контрактів; 

г) аналіз витрат і вигод; 

д) строки і фази виконання. 

13. Під час проведення комерційного аналізу не передбачається 

розгляд: 

а) графіка постачань; 

б) доступності та якості потрібних ресурсів; 

в) форм розрахунків і виконання поставок; 

г) законодавчих обмежень. 

14. Під час проведення фінансового аналізу не розглядають: 

а) обґрунтованість фінансових прогнозів; 

б) достатність оборотного капіталу; 
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в) доцільність використання національних ресурсів; 

г) забезпеченість платоспроможності з кредитів. 

15. Економічний аналіз не дозволяє оцінити: 

а) чи виправдане використання проектом національних ресурсів; 

б) конкретний попит на ці ресурси; 

в) можливості фінансування за рахунок різних джерел; 

г) вигоди суспільства в цілому у результаті реалізації проекту; 

д) необхідні стимули для різних учасників проекту. 

16. Для досягнення максимальної оцінки проекту необхідно 

дотримуватись таких умов: 

а) особи, які керували розробленням і здійсненням проекту, мають брати 

участь у проведенні завершального оцінювання; 

б) об’єктивність оцінювання не має викликати сумніву; 

в) завершальному оцінюванню необхідно піддати якомога більше 

проектів; 

г) усіх перелічених умов. 

17. Грошовий потік – це: 

а) різниця між грошовими надходженнями і витратами; 

б) витрати матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів для 

одержання доходів; 

в) капітальні вкладення; 

г) кошти, вкладені в об’єкти розвитку; 

д) прибуток від інвестиційної діяльності. 

18. Показник чистої теперішньої вартості відображає: 

а) відношення суми дисконтованих вигод до суми дисконтованих витрат; 

б) різницю між дисконтованими сумами грошових надходжень і витрат, 

які виникають під час реалізації проекту; 

в) норму дисконту, за якою проект уважають економічно доцільним; 

г) міру зростання цінності підприємства в розрахунку на одну грошову 

одиницю інвестицій; 
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д) немає правильної відповіді. 

19. Внутрішня норма дохідності (IRR) відображає: 

а) відплив або приплив грошових коштів з кожного року; 

б) граничне значення коефіцієнта дисконтування, що розподіляє 

інвестиції на прийнятні й неприйнятні; 

в) приріст цінності фірми у результаті реалізації проекту; 

г) ставку дисконту, за якою проект не збільшує і не зменшує вартості 

підприємства. 

20. Організаційна структура управління проектом – це: 

а) сукупність взаємозалежних органів управління проектом, що 

перебувають на різних рівнях системи; 

б) організація взаємодії та взаємовідносин учасників інвестиційного 

процесу. 

21. Відповідно до функціональної структури управління проектами: 

а) керівництво здійснює лінійний керівник через групу підпорядкованих 

йому функціональних керівників, кожний з яких управляє певними 

підрозділами у межах доручених функцій; 

б) створюють тимчасові проектні групи, які очолюють керівники 

проектів. Ці групи формують зі спеціалістів відповідних функціональних 

відділів; 

в) створюють спеціальний підрозділ для розв’язання конкретного 

завдання, а керівники проектів зосереджують свою увагу на виконанні 

конкретних завдань. 

22. Під час розв’язання проблемних завдань, пов’язаних з 

переорієнтуванням цілей організації чи зміною шляхів їх досягнення, 

найефективнішою формою реалізації проектів є: 

а) матричне управління; 

б) функціональне управління; 

в) проектне управління. 
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23. АТ «Укрбудматеріали» планує реалізувати великий проект з 

будівництва об’єкта, необхідне сукупне управління трудовими, 

фінансовими, матеріальними та енергетичними ресурсами, оперативне 

виконання в установлені строки. Яка з перелічених організаційних 

структур найбільше відповідає вихідним даним: 

а) функціональна; 

б) матрична; 

в) проектна. 

24. Фармацевтична фірма «Дарниця» працює з великою кількістю 

складних технологій, планує реалізувати проект налагодження випуску 

унікальних ліків за новою технологією у термін 8 місяців. Яка з 

перелічених організаційних структур найбільше відповідає вихідним 

умовам: 

а) функціональна; 

б) матрична; 

в) проектна. 

25. Чи можна застосовувати функціональну, матричну і проектну 

організаційні структури управління разом у межах одного проекту на різних 

рівнях і фазах управління ним : 

а) так; 

б) ні. 

26. Для якої організаційної структури характерна проста система 

планування та звітності, у якій усі члени команди тісно взаємодіють: 

а) функціональної; 

б) матричної; 

в) проектної. 

27. Структура модульного зв’язку функціонує: 

а) на базі модулів, виконавці яких є повноправними членами проектної 

команди та залучаються до проектів на певний проміжок часу; 
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б) як створена у процесі проекту команда, яка забезпечує учасників 

необхідною інформацією; 

в) як скомбінована система виконавців проекту та має назву модулів. 

28. Якщо команду учасників проекту формують з фахівців однієї 

спеціальності (професії) і за відповідним принципом об’єднують у 

функціональні підрозділи, то такий підхід має назву: 

а) функціональний; 

б) цільовий. 

29. Якщо у складній ієрархічній структурі керівники проміжних 

ланок спеціалізуються за предметною ознакою, то організаційна структура 

формується: 

а) за функціями проектування, планування, контролю тощо; 

б) на підставі виконання спеціальних розділів проекту або спеціальних 

видів робіт; 

в) на підставі керівництва об’єктів, розташованих у різних районах. 

30. Структура проекту – це: 

а) спосіб управління проектом; 

б) комплекс взаємовідносин, що пов’язує виконавців проекту між собою; 

в) сукупність взаємопов’язаних елементів і процесів проекту, які подано з 

різним ступенем деталізації. 

31. Який з перелічених підходів не застосовують під час 

структуризації проекту: 

а) за життєвим циклом проекту; 

б) за компонентами продукту; 

в) функціональний підхід; 

г) лінійний підхід; 

д) географічний підхід. 

32. WBS – це: 

а) ієрархічна структура, побудована для логічного розподілу всіх робіт із 

виконання проекту і подана у графічному вигляді; 
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б) сукупність декількох рівнів, кожний з яких формується у результаті 

синтезу робіт попереднього рівня. 

33. Які підходи використовують під час застосування методу WBS: 

а) створення тільки WBS (структуризація в одному розрізі); 

б) створення WBS і OBS (у розрізі – проект і організаційні підрозділи); 

в) створення WBS і СВS (у розрізі проекту й витрат на його реалізацію); 

г) правильні відповіді а) та б). 

34. Які з перелічених рівнів належать до WBS: 

а) проект; 

б) стадії або субпроекти; 

в) системи або блоки; 

г) робочі пакети; 

г) усі відповіді правильні. 

35. Яке з перерахованих завдань не належить до процесу 

структуризації проекту: 

а) поділ проекту на блоки, що підлягають управлінню; 

б) розподіл відповідальності за елементами проекту й визначення зв’язку 

робіт зі структурою організації (ресурсами); 

в) точне оцінювання необхідних витрат (коштів, часу і матеріальних 

ресурсів); 

г) створення єдиної бази для планування, упорядковування кошторисів і 

контролю за витратами; 

д) усі відповіді правильні. 

36. Дві ієрархічні схеми, які між собою пов’язані як ієрархія виробів 

та ієрархія робіт (нижній рівень відповідає пакетам робіт, які необхідні під 

час розроблення сіткового графіка), називають: 

а) «дерево цілей»; 

б) «дерево робіт»; 

в) «дерево ризиків»; 

г) матриця відповідальності. 
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37. Матриця відповідальності – це: 

а) схема, що пов’язує пакети робіт з організаціями-виконавцями 

(використовують для контролю відповідності розподілу ролей за цілями 

проекту); 

б) схема, що пов’язує ресурси з організаціями-постачальниками 

(використовують для контролю за розподілом і використанням ресурсів 

проекту). 

38. Який з елементів не слід ураховувати під час поєднання структур 

проекту: 

а) робочу структуру проекту; 

б) організаційну структуру проекту; 

в) облік витрат; 

г) описання робочих пакетів; 

д) штатний розклад? 

39. За принципами кодування (три цифри) код першого рівня являє 

собою: 

а) загальну структуру проекту; 

б) відділи; 

в) групи. 

40. Формуючи команду, проект-менеджер намагається: 

а) обрати декількох лідерів, які б координували реалізацію проекту; 

б) об’єднати всіх членів команди загальною метою й завданням; 

в) індивідуалізувати кожного члена команди; 

г) підсилити конкуренцію між членами команди. 

41. До основних організаційних проблем, які розв’язує проект-

менеджер, належать: 

а) установлення заробітної плати учасникам проекту; 

б) створення професійно-стимулювального оточення; 

в) забезпечення групи кваліфікованим технічним персоналом; 

г) залучення підтримки керівництва. 
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42. Вдале забезпечення поточного процесу контролю, своєчасного 

виконання графіків і плану, завершення кожної стадії життєвого циклу 

проекту характеризує таку рису проект-менеджера: 

а) спроможність до розв’язання проблем та орієнтація на результат; 

б) упевненість у собі; 

в) перспективність, стратегічне мислення; 

г) комунікабельність, зацікавленість у людях; 

д) уміння вести переговори. 

43. Які організаційні структури зазвичай застосовують на практиці 

формування проектної команди: 

а) матрична; 

б) лінійно-функціональна; 

в) проектна; 

г) правильні відповіді а) та в). 

44. Розташуйте етапи створення проектної команди у правильному 

порядку: 

а) розформування команди; 

б) реорганізація; 

в) нормальне функціонування; 

г) «притирання» учасників; 

д) формування. 

45. Виникнення конфлікту завжди гальмує процес реалізації проекту: 

а) так; 

б) ні. 

46. У разі, якщо дві групи, що беруть участь у реалізації проекту, 

конкурують через ресурси та кошти, конфлікт: 

а) між особистий; 

б) груповий; 

в) системний. 
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47. Проект-менеджер в офіційних переговорах щодо контракту і в 

неформальних переговорах з учасниками проекту поділяє точку зору іншої 

сторони, але до певної межі. У такій ситуації він використовує такий метод 

управління конфліктом: 

а) ухилення; 

б) пристосування; 

в) компромісу; 

г) форсування; 

д) розв’язання проблем. 

48. Керівник проекту одноосібно вирішує всі питання, повністю 

придушує ініціативу, надає перевагу чіткій дисципліні, покарання – 

основний метод впливу, похвала використовується лише для обраних. За 

таких умов реалізації проекту керівник використовує такий стиль 

управління: 

а) авторитарний; 

б) демократичний; 

в) ліберальний. 

49. Ділові ігри, навчальні ситуації, моделювання, лекція, рольові ігри 

використовують для такого методу розвитку команди: 

а) навчання поза робочим місцем; 

б) навчання на робочому місці. 

50. Планування проектів – це: 

а) процес, який передбачає складання бюджету проекту та внесення змін 

до нього відповідно до потреб для досягнення поставлених цілей проекту; 

б) процес, який передбачає визначення цілей і параметрів взаємодії між 

роботами та учасниками проекту, розподіл ресурсів та вибір і прийняття 

організаційних, економічних і технологічних рішень для досягнення 

поставлених цілей проекту. 

51. Процес розроблення планів охоплює такі етапи проектного 

циклу:  
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а) створення концепції проекту; 

б) вибір стратегічного рішення щодо виконання проекту і розроблення 

деталей проекту; 

в) укладання контрактів; 

г) виконання робіт; 

д) завершення проектів. 

52. На якій фазі управління проектами складають бізнес-план і 

попереднє техніко-економічне обґрунтування проекту: 

а) доінвестиційній; 

б) інвестиційній; 

в) експлуатаційній? 

53. На якому рівні управління проектами розробляють поточні та 

оперативні плани: 

а) концептуальному; 

б) стратегічному; 

в) тактичному? 

54. За ступенем охоплення робіт плани поділяють на: 

а) поточні та оперативні; 

б) зведені та детальні; 

в) короткострокові, середньострокові та довгострокові; 

г) прості, мультиплани та мегаплани. 

55. Для одержання узагальненого показника реалізації проекту для 

контролю потрібно: 

а) розробити систему показників, на підставі яких порівняти виконання 

робіт за часом і вартістю; 

б) визначити обсяги виконання робіт; 

в) визначити грошові витрати на реалізацію проекту; 

г) правильні відповіді а) та б). 

56. Для досягнення ефективності функцій контролю звіти мають 

містити такі позиції: 
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а) кошторисну вартість (для порівняння фактичних і прогнозованих 

результатів); 

б) фактичні результати на певну дату або період; 

в) прогнозовані результати; 

г) відхилення; 

д) причини, що визначають фактичний і прогнозований процес реалізації 

проекту. 

57. Який із процесів контролю не належить до допоміжних: 

а) контроль виконання плану проекту; 

б) підтвердження досягнення цілей; 

в) підтвердження якості; 

г) контроль і моніторинг ризиків; 

д) контроль контрактів? 

58. До зовнішніх джерел змін проекту належить: 

а) зміна системи оподаткування; 

б) зміна графіків постачань матеріалів; 

в) зміна джерел фінансування проекту; 

г) реконструкція підприємства для досягнення цілей проекту. 

59. Управління змінами – це: 

а) унесення змін до проекту на прохання замовника чи за пропозицією 

підрядника у разі невиконання фінансових умов проекту, передбачених 

бюджетом та/або кошторисною документацією; 

б) реєстрація всіх змін у змісті проекту (технології, обладнанні, вартісних 

показниках, графіку виконання робіт тощо) для детального вивчення й 

оцінювання наслідків змін, організації виконавців, які реалізують зміни у 

проекті, а також прогнозування майбутніх змін. 

60. Календарне планування – це: 

а) складання й коригування термінів виконання комплексів робіт за 

роками та кварталами і визначення потреби у ресурсах для кожного етапу 

робіт; 
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б) складання й коригування робіт з деталізацією завдань на місяць, 

тиждень або добу; 

в) складання й коригування розкладу виконання робіт, згідно з яким 

роботи, що виконуватимуть різні організації, взаємно узгоджуються у часі з 

урахуванням можливостей їх забезпечення матеріально-технічними та 

трудовими ресурсами. 

61. Який із перерахованих типів оцінювання календарного плану не 

використовують для аналізу можливості реалізації проекту: 

а) інтегральне оцінювання надійності; 

б) екологічне оцінювання; 

в) ресурсне оцінювання; 

г) економічне оцінювання; 

д) фінансове оцінювання? 

62. Для аналізу економічних і фінансових можливостей проекту на 

стадії планування необхідно: 

а) оцінити наявність ресурсів для всіх робіт; 

б) оцінити вартість операцій залежно від тривалості їх виконання, та 

отриману інформацію використати для аналізу можливостей реалізації проекту; 

в) розглянути альтернативні методи реалізації проекту; 

г) правильні відповіді б) та в). 

63. Який з поданих критеріїв не використовують з метою оптимізації 

календарного плану: 

а) мінімальна тривалість виконання проекту; 

б) мінімальна вартість і максимальне використання власних ресурсів; 

в) мінімальна кількість змін; 

г) максимальна зайнятість у період економічного спаду; 

д) максимальна задоволеність замовника? 

64. Сіткове планування – це: 

а) одна з форм графічного відображення змісту робіт і тривалості 

виконання планів і довгострокових комплексів, проектних, планових, 
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організаційних та інших видів діяльності підприємства, яка забезпечує 

оптимізацію на підставі економіко-математичних методів і комп’ютерної 

техніки; 

б) планування, що передбачає доведення до підрозділів і безпосередніх 

виконавців тематики та номенклатури робіт з підготовки виробництва, 

проведення необхідних розрахунків з обсягу робіт, складання графіків 

виконання останніх. 

65. Сіткова модель – це: 

а) інформаційно-динамічна модель, яка відображає взаємозв’язки між 

технічними елементами проекту; 

б) будь-які виробничі процеси чи інші дії, які призводять до досягнення 

певних результатів, подій; 

в) кінцеві результати попередніх робіт, що є моментом завершення 

планової дії; 

г) множина поєднаних між собою елементів для опису технологічної 

залежності окремих робіт і етапів майбутніх проектів. 

66. Графіки, що мають зображення у вигляді кіл і поєднанні 

стрілками для визначення логічних зв'язків між роботами, називають: 

а) стрілкові; 

б) графіки передування. 

67. Спосіб відображення календарного графіка у вигляді таблиць для 

відображення наочності подання перебігу виконання робіт за проектом 

називають: 

а) табличний; 

б) графічний. 

68. Тривалість роботи проекту визначають як: 

а) суму витрат часу на виконання кожного елемента проекту; 

б) відношення трудомісткості робіт проекту до середньооблікової 

чисельності працюючих над проектом; 
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в) час, протягом якого доходи від реалізації повністю покрили витрати 

інвесторів проекту. 

69. Оптимізація сіткових графіків полягає у: 

а) покращенні процесів планування, організації й утворенні комплексу 

робіт для скорочення витрат економічних ресурсів і збільшення фінансових 

ресурсів із заданими плановими обмеженнями; 

б) комплексі досліджень щодо використання передових методів і 

технічних заходів у процесі планування технічної підготовки виробництва. 

70. Який з перелічених етапів не використовують під час планування 

ресурсів: 

а) оцінювання потреби у ресурсах; 

б) зіставлення потреби й наявності ресурсів; 

в) визначення потреби ресурсів за проектом; 

г) отримання необхідних ресурсів за підписаними договорами; 

д) формування графіків постачання ресурсів? 

71. ТОВ «Ольга» підписало контракт з МНК «АVОN» на отримання 

кредитної лінії, розрахованої на 5 років, протягом яких буде відкрито 

мережу магазинів косметики в усіх регіонах північної частини України. 

Цей вид фінансування передбачає використання таких джерел 

фінансування, як: 

а) власні; 

б) позикові; 

в) міжнародні інвестиції; 

г) асигнування з державного бюджету. 

72. Планування контрактів містить такі процеси: 

а) визначення того, які ресурси та послуги необхідні у проекті; 

б) документування вимог до ресурсів і послуг і визначення потенційних 

постачальників; 

в) складання контрактів, які планують укласти; 

г) усі відповіді правильні. 
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73. Планування собівартості проектних робіт в Україні здійснюють 

відповідно до: 

а) методичних рекомендацій з формування собівартості проектних робіт, 

затверджених Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України; 

б) Закону України «Про планування собівартості проектних робіт»; 

в) Наказу Міністерства економіки з питань європейської інтеграції в 

Україні від 12.09.2001. 

г) Інструкції НБУ «Про планування витрат на проекти комерційних 

банків» від 16.07.98. 

74. Кошторис витрат проекту – це: 

а) перелік статей усіх видів надходжень і витрат у зведеній таблиці; 

б) напрями витрачання коштів, затверджених під час підписання проекту; 

в) документ, який визначає перелік усіх видів ресурсів, що планують 

використовувати під час реалізації проекту. 

75. Складовими календаря бюджету проекту не є:  

а) календар витрат; 

б) умови платежів; 

в) критичні моменти реалізації проекту та засоби зниження пов’язаних із 

цим ризиків; 

г) розрахунок прибутків з проекту. 

76. Залежність потреби у ресурсах від тривалості робіт, за якої 

протягом усього циклу виконання робіт величина запланованих ресурсів 

не змінюється, називається: 

а) постійною; 

б) ступеневою; 

в) трикутниковою. 

77. Бюджет проекту – це: 

а) план, який виражається у кількісних показниках і відображає витрати, 

необхідні для досягнення поставленої мети; 
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б) комплекс документальних розрахунків, необхідних для визначення 

розміру витрат на проект; 

в) це документ, що визначає вартість проекту; 

г) це інструмент контролю й аналізу витрат коштів і ресурсів на проект. 

78. Кошторисна вартість матеріалів, конструкцій, деталей і 

напівфабрикатів містить: 

а) лише купівельну вартість; 

б) вартість придбання; 

в) їхню вартість, витрати на упакування, реквізити, доставку, а також 

заготівельно-складські витрати; 

г) усю суму витрат на їх доставку, а також заготовельно-складські 

витрати. 

79. Фінансовий бюджет проекту складається з: 

а) бюджету витрат на збут, на адміністративні витрати та бюджету 

прибутку; 

б) бюджету виробничої собівартості готової продукції та бюджету 

собівартості реалізованої продукції; 

в) бюджету капіталовкладень, бюджету коштів і бюджету балансів. 

80. Контроль проектної діяльності – це: 

а) процес, у якому керівник проекту встановлює, чи досягнуто 

поставлених цілей, виявляє причини дестабілізації процесу виконання роботи 

та обґрунтовує прийняття управлінських рішень, що коригують виконання 

завдань раніше, ніж буде завдано збитку; 

б) процес, у якому керівник проекту встановлює обмеження, слідкує за 

дотриманням дисципліни, що виключає можливість самостійних дій, для 

досягнення поставлених цілей у встановлені строки, уникнення дестабілізації 

процесу виконання завдань і координування наявних відхилень. 

81. Визначення проект-менеджером правильності прийнятих рішень, 

здійснення проекту за часом, вартістю, ресурсами, рішення про 

необхідність внесення змін до плану реалізації проекту є:  
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а) метою та призначенням контролю; 

б) завданням контролю; 

в) змістом функції контролю в управлінському проекті. 

82. Який із перелічених чинників не є завданням контролю проектної 

діяльності: 

а) оцінювання відхилень за певними критеріями; 

б) моніторинг (спостереження за реалізацією проекту); 

в) виявлення відхилень від цілей реалізації проекту за допомогою 

критеріїв, які фіксують у календарних планах; 

г) прогнозування наслідків зміни ситуації; 

д) обґрунтування необхідності змін? 

83. Який вид контролю здійснюють безпосередньо під час реалізації 

проекту для оперативного регулювання: 

а) попередній; 

б) поточний; 

в) заключний.  

84. Контроль за проектною діяльністю передбачає: 

а) приділяти максимальну увагу витратним показникам проекту; 

б) максимально вивчати показники, що характеризують взаємовідносини 

учасників проекту; 

в) аналіз статистичних параметрів виконуваних процесів; 

г) правильні відповіді б) та в). 

85. Залежно від необхідної точності, розрізняють такі технології 

оцінювання виконання проекту: 

а) контроль на момент завершення робіт; 

б) контроль на момент готовності робіт на 50 %; 

в) контроль на заздалегідь визначених точках проекту; 

г) регулярний оперативний контроль; 

д) усі відповіді правильні. 

86. Звіт не має включати такий пункт, як: 
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а) кошторисну вартість; 

б) фактичні результати; 

в) прогнозні результати; 

г) визначення беззбитковості проекту; 

д) причини відхилень. 

87. Виконання або невиконання будь-яких контрольних етапів 

називають: 

а) якісним прогресом; 

б) кількісним прогресом; 

в) фінансовим прогресом; 

г) календарним прогресом (регресом). 

88. Технології поточного контролю містять: 

а) контроль на момент закінчення робіт; 

б) контроль на момент 50 % готовності робіт; 

в) контроль на момент у заздалегідь установлених точках проекту; 

г) регулярний оперативний контроль. 

89. Ризик інвестиційного проекту – це: 

а) імовірність того, що проект буде реалізовано; 

б) міра невизначеності одержання очікуваного рівня дохідності під час 

реалізації даного проекту. 

90. Несхильність інвесторів до ризику означає, що: 

а) інвестори не вкладатимуть кошти у ризиковані проекти; 

б) інвестори вкладатимуть кошти у ризиковані проекти; 

в) інвестори не підуть на додатковий ризик, якщо не очікують, що це буде 

компенсовано додатковими доходами. 

91. Для кількісного оцінювання ризиків використовується показник: 

а) термін окупності; 

б) коефіцієнт трансформації; 

в) точка беззбитковості; 

г) середньоквадратичне відхилення. 
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92. Відмову від певної діяльності чи істотна (радикальна) її 

трансформація, у результаті якої ризик зникає, називають: 

а) скасуванням ризику; 

б) запобіганням і контролюванням ризику; 

в) страхуванням ризику; 

г) поглинанням ризику. 

93. Поглинання ризику – це: 

а) відмова від певної діяльності чи істотна (радикальна) її трансформація, 

у результаті якої ризик зникає; 

б) коли учасники мають змогу ефективно впливати на чинники ризику і 

зменшувати можливість настання негативних подій; 

в) зменшення збитків від діяльності за рахунок фінансової компенсації з 

боку страхових фондів; 

г) спосіб діяльності, коли під час матеріалізації ризику збитки повністю 

покладені на його учасника (учасників). 

94. Інструменти управління проектними ризиками, відповідно до 

яких створюють резервні фонди окремих учасників проектної діяльності 

та проекту загалом, застави в різноманітних формах, є: 

а) організаційними; 

б) технічними; 

в) кадровими; 

г) інформаційно-аналітичними; 

д) договірно-правовими. 

95. Податковий ризик містить: 

а) зміну податкового законодавства та рішення податкової служби, що 

знижують податкові переваги; 

б) можливість використання з тих або інших причин податкових пільг, 

установлених законодавством; 

в) зниження податкових ставок, що сприяє підвищенню величини 

прибутку в наступних періодах. 
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96. Точка беззбитковості характеризує: 

а) обсяг продажу, за якого виторг від реалізації продукції перевищує 

витрати на виробництво цього обсягу продукції; 

б) обсяг продажу, за якого виторг від реалізації продукції нижчий за 

витрати на її виробництво; 

в) обсяг продажу, за якого виторг від реалізації продукції збігається з 

витратами виробництва. 

97. Технічні методи зниження ризиків: 

а) ґрунтуються на впровадженні різних технічних заходів, наприклад, 

система протипожежного контролю, банківських електронних розрахунків та 

ін.; 

б) включають страхування, заставу, недотримку (штраф, пеню) і т. д.; 

в) включають комплекс заходів, направлених на попередження втрат від 

ризику у разі виникнення несприятливих обставин, а також на їх компенсацію у 

випадках виникнення втрат. 

98. Метод зниження ризику, який передбачає систему відшкодування 

втрат страхувальниками під час виникнення страхових випадків зі 

спеціальних страхових фондів, називають: 

а) розподілом ризику між учасниками проекту; 

б) страхуванням; 

в) резервуванням коштів на покриття непередбачених витрат; 

г) нейтралізацією часткових ризиків; 

г) зниженням ризику в плані фінансування. 

99. До попереджувальних витрат, пов’язаних із забезпеченням якості, 

належать: 

а) витрати на інспекційні перевірки, лабораторний та інспекційний 

контроль; 

б) витрати на відбраковування, ремонт; 

в) витрати на забезпечення якості проекту, навчання персоналу; 
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г) витрати на повернення продукції, задоволення скарг споживачів, 

необхідні заходи у відповідь. 

100. Роботи, пов’язані з забезпеченням якості проектів, базуються на 

застосуванні стандартів: 

а) Міжнародної організації зі стандартизації; 

б) Всеукраїнської організації зі стандартизації при КМУ; 

в) Державного комітету управління якістю України; 

г) Комітету з управління якістю СНД. 

101. Який з перелічених елементів не належить до процесу 

управління якістю проектів: 

а) основні положення, що передбачають узгодження інтересів замовника 

та команди проекту; 

б) забезпечення якості; 

в) контроль якості; 

г) стратегічне планування. 

102. Основним положенням концепції системного управління якістю 

проектів є: 

а) кожний учасник проекту причетний (у певних межах) до якості 

проекту загалом; 

б) комплексне управління якістю проекту; 

в) відповідальність за стан якості проекту покладено на лабораторію 

підприємства; 

г) проект є цілісною системою, якою необхідно управляти. 

103. Для якої стадії проекту з метою організації контролю якості 

необхідний дозвіл пусконалагоджувальної організації та приймальної 

комісії: 

а) доінвестиційної; 

б) розроблення проекту; 

в) реалізації; 

г) здачі об’єкта? 
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104. Який з перелічених елементів не висвітлюють у програмі 

забезпечення якості проекту: 

а) організаційна структура, у межах якої буде реалізовуватися ця 

програма; 

б) розрахунок прибутку від проекту за умов дотримання всіх стандартів 

якості; 

в) перелік практичних заходів для досягнення необхідних показників 

якості; 

г) повноваження осіб, які забезпечують організацію виконання намічених 

програмою заходів? 

105. Види контролю якості за місцем у технологічному процесі 

класифікують на: 

а) візуальний та інструментальний; 

б) вхідний, операційний і приймальний; 

в) безперервний і вибірковий; 

г) самоконтроль і контроль з боку працівників технічних служб. 

106. Найважливішою складовою контролю якості проекту є: 

а) контроль розробки проектної документації; 

б) технічна інспекція; 

в) контроль графіка постачання устаткування, конструкцій і матеріалів; 

г) реєстрація заходів забезпечення якості. 

107. Методичне керівництво системою контролю якості в Україні 

здійснюють: 

а) Держстандарт України; 

б) Держбуд України; 

в) Держнагляд України; 

г) усі відповіді правильні. 

108. Технічну інспекцію на підприємстві здійснює: 

а) директор; 

б) майстер цеху безпосередньо у процесі виробництва; 
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в) інспектор постачальника; 

г) відділ технічного контролю. 

109. Через конкурсні торги здійснюють: 

а) закупівлю товарів, робіт, послуг у межах проекту; 

б) рекламу товарів, робіт, послуг у межах реалізації проекту; 

в) придбання нового, менш енергомісткого устаткування. 

110. Який з перелічених суб’єктів господарювання не бере участі у 

проведенні конкурсних торгів (тендерів) з проекту: 

а) замовник; 

б) організатор торгів; 

в) аналітик торгів; 

г) тендерний комітет; 

д) кредитно-фінансова установа? 

111. Правове забезпечення проведення торгів здійснюють відповідно 

до: 

а) «Положення про порядок створення та головні функції тендерних 

комітетів щодо організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і 

послуг за державні кошти», затвердженого Наказом Міністерства економіки 

України; 

б) Закону України «Про порядок проведення торгів (тендерів)» від 

26.01.2003; 

в) Постанови НБУ «Про проведення та участі комерційних банків у 

торгах (тендерах)». 

112. Учасника торгів не допускають до участі у процедурі закупівлі у 

таких випадках: 

а) якщо не виконано умови щодо права участі у тендері; 

б) учасник торгів у встановленому порядку визнано банкрутом, чи 

стосовно нього порушено справу про банкрутство; 

в) правильного заповнення тендерних пропозицій, які відповідають 

критеріям оцінювання; 
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г) якщо фізичну особу, яка є учасником торгів, було засуджено за злочин, 

учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в 

установленому порядку. 

113. Учасники торгів не надають окремо ціни з такого елемента 

предмета закупівлі, як: 

а) товари, що постачають з-за кордону, згідно з офіційними правилами 

Міжнародної торговельної палати «Інкотермс»; 

б) товари, виготовлені в Україні; 

в) товари, які планують виготовити самостійно у процесі надання послуг; 

г) місцеве транспортування, страхування та інші місцеві витрати, 

пов’язані з доставкою й установкою, та інші послуги; 

д) загальний підсумок (включається до тендерної пропозиції). 

114. Торги визнають такими, що відбулися: 

а) якщо ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, 

передбачену замовником на фінансування закупівлі, або внаслідок дії 

непереборної сили; 

б) якщо зроблено вибір переможця та підписано з ним договір закупівлі; 

в) за наявності змови під час подання пропозицій; 

г) у разі порушення Порядку організації та проведення тендера. 

115. Закупівлю в одного виконавця застосовують у разі: 

а) відсутності конкуренції (з технічних причин) на товари, роботи чи 

послуги, які можуть бути поставлені (виконані) лише певним виконавцем, і при 

цьому немає альтернативи; 

б) наявності великої кількості охочих узяти участь у торгах; 

в) існування значного діапазону цін на ринку на необхідні замовникові 

товари; 

г) закупівлі технічно складних товарів, щодо яких необхідно провести 

переговори з постачальниками щодо технічних умов і вимог. 
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