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Завдання з дисципліни «Управління проектами» 

 

1. Законспектувати питання: 

 Функції та процеси проектного менеджменту. 

 Піраміда проектного менеджменту: механізми, інструменти, методи, 

засоби, функції. 

 Проблеми та перспективи розвитку проектного менеджменту в 

сучасних умовах  

 

2. Зробити таблицю дефініцій терміну «управління проектами»: 

 

№ Назва джерела Дефеніція (визначення) 

   

 

3. Виконати тестові завдання: 

 

1. Що таке проект? 

а) виконання роботи відповідно до технічного завдання; 

б) комплекс взаємопов’язаних заходів і дій, спрямованих на досягнення 

висунутих цілей; 

в) застосування сучасних методів управління для досягнення певної мети. 

 

2. Управління проектом – це: 

а) процес керівництва та координації усіх видів ресурсів протягом 

життєвого циклу проекту; 

б) процес керівництва та координації матеріальних та фінансових ресурсів 

для досягнення цілей проекту; 

в) види цілеспрямованої діяльності щодо проекту. 

 

3. Найбільш авторитетною організацією в галузі управління      

проектами є: 

  

     а) ІРМА;                б) АІРМ;                  в) UРМА. 

 

4. В Україні роботу з управління проектами координує: 

 

а) ІРМА;                  б) UIPM;                 в) UPMA. 

 

5. Елементами управління проектами є: 

а) організаційна структура та інформаційне забезпечення; 

б) цілі, принципи, функції та методи управління; 

в) організаційна структура, цілі, методи, принципи та функції управління, 

інформаційне забезпечення. 

 



6. Принципи управління проектами: 

а) керівні ідеї, права та орієнтири діяльності управлінського персоналу 

проекту;  

б) зміст процесу управління проектом; 

в) цілеспрямована діяльність щодо реалізації цілей проекту. 

 

7. Функції управління – це: 

а) послідовність етапів, через які проходить  проект протягом свого 

існування; 

б) склад та підлеглість ланок управління для реалізації висунутих 

проектом цілей; 

в) види цілеспрямованої діяльності щодо проекту, які обумовлені 

координацією і поділом праці серед управлінського персоналу 

 

8.Життєвий цикл проекту – це: 

а) період часу від ідеї до складання проектно-кошторисної документації; 

б) період часу від ідеї до експлуатації об’єкту, передбаченого проектом; 

в) комплекс заходів, що забезпечує реалізацію проекту. 

 

9.Портфель проектів — це: 

а) сукупність як зв’язаних, так і не зв’язаних проектів, тобто сукупність 

всіх проектів компанії, виконуваних у цей час; 

б) запланований комплекс економічно-соціальних, науково-дослідних 

заходів, спрямованих на досягнення генеральних цілей або реалізацію 

певного напряму розвитку; 

в) організаційні рамки для планомірного, систематичного і побудованого 

на методичних правилах одержання знань, ідей і результату. 

10.Інвестиційний проект — це: 

а) реформування системи соціального забезпечення, охорони здоров’я, 

соціальний захист незабезпечених верств населення, подолання наслідків 

стихійних лих і соціальних потрясінь; 

б) пакет інвестицій і пов’язаних з ними видів діяльності; 

в) розробка нового продукту, дослідження у галузі будівельних 

конструкцій чи розробка нової інформаційно-керуючої системи. 

11.Інноваційні проекти — це: 

а) комплекс взаємопов’язаних заходів інвестиційного характеру, 

спрямованих на комерційне застосування науково-технічних розробок, 

освоєння нових видів продукції, послуг, впровадження новітніх технологій; 

б) розробка нового продукту, дослідження у галузі будівельних 

конструкцій чи розробка нової інформаційно-керуючої системи; 

в) реформування системи соціального забезпечення, охорони здоров’я, 

соціальний захист незабезпечених верств населення, подолання наслідків 

стихійних лих і соціальних потрясінь. 



12.Проекти дослідження і розвитку — це: 

а)дослідження геному людини, дослідження в будь-якій сфері людської 

діяльності; 

б) реформування системи соціального забезпечення, охорони здоров’я, 

соціальний захист незабезпечених верств населення, подолання наслідків 

стихійних лих і соціальних потрясінь; 

в) приватизація підприємства, створення аудиторської системи, введення 

нової системи податків. 

13.Організаційні проекти — це: 

а) реформування підприємства, реалізація концепції нової системи 

управління, створення нової організації чи проведення міжнародного 

форуму; 

б) приватизація підприємства, створення аудиторської системи, введення 

нової системи податків; 

в) реформування системи соціального забезпечення, охорони здоров’я, 

соціальний захист незабезпечених верств населення, подолання наслідків 

стихійних лих і соціальних потрясінь. 

14.Економічні проекти — це: 

а) приватизація підприємства, створення аудиторської системи, введення 

нової системи податків; 

б) запровадження на підприємстві сучасної інформаційної системи; 

в) реформування підприємства, реалізація концепції нової системи 

управління, створення нової організації чи проведення міжнародного 

форуму. 

15.Соціальні проекти — це: 

а) приватизація підприємства, створення аудиторської системи, введення 

нової системи податків; 

б) реформування підприємства, реалізація концепції нової системи 

управління, створення нової організації чи проведення міжнародного 

форуму; 

в) реформування системи соціального забезпечення, охорони здоров’я, 

соціальний захист незабезпечених верств населення, подолання наслідків 

стихійних лих і соціальних потрясінь. 

16.Освітні проекти — це: 

а) проведення конференції, створення нової організації чи проведення 

міжнародного форуму; 

б) проекти по запровадженню дистанційної форми навчання, підвищення 

кваліфікації працівників підприємства, підготовки абітурієнтів до вступу у 

ВНЗ; 

в)створення сайту підприємства з детальним інформаційним наповненням. 

17.Оточення проекту — це: 

а) сукупність зовнішніх та внутрішніх сил, які сприяють чи заважають 



досягненню цілей проекту; 

б) діяльність, спрямована на реалізацію проекту з максимально 

можливою ефективністю при заданих обмеженнях за часом, коштами (і 

ресурсами), а також якості кінцевих результатів проекту; 

в) комплекс взаємопов’язаних соціально-економічних заходів, 

спрямованих на досягнення генеральних цілей або реалізацію певного 

напряму розвитку декількох мульти та монопроектів. 
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