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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

 

Мета, завдання і змістові модулі дисципліни 

 
Управління програмними проектами – це дисципліна, навчальний 

матеріал якої оснований на використанні знань із менеджменту, дослідження 

операцій та інформаційних технологій.  

Метою і завданням курсу є: 

   -  оволодіння  сучасними теоретичними знаннями з технології 

розробки програмних проектів та практичними навичками 

управління програмними проектами з метою використання їх у 

практичній діяльності;  

  - надання студентам базових знань щодо сутності технології 

побудови (розробки) програмних  проектів та методичних 

принципів і методів управління  програмними  проектами,  

критеріїв оцінки ефективності програмних  проектів та оволодіння 

інструментами управління програмними проектами.     

 

Підсумкова перевірка рівня засвоєння студентами матеріалу курсу, 

передбаченого програмою, здійснюється у вигляді заліку. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

“ УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМНИМИ ПРОЕКТАМИ ” 

№ 

пор. 

Назва змістового модуля та теми 

 

 Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні основи управління програмними 

проектами 

Тема 1 

Зміст та цілі дисципліни. Основні поняття теорії управління 

програмними проектами. 

Тема 2 

Життєвий цикл та етапи розробки програмних проектів (ІТ-

проектів)  

Тема 3 

Процеси менеджменту проектів програмного забезпечення (IT-

проектів) 

Змістовий модуль 2. Управління змістом програмного проекту,  строком 

виконання та вартістю проекту  

Тема 4  Управління змістом програмного проекту 

Тема 5  Управління розробкою програмного проекту 

Тема 6  Управління строками виконання програмного проекту  

Тема 7  Управління вартістю програмного проекту  

Змістовий модуль 3. Управління якістю програмного проекту та 

ризиками 

Тема 8 Управління якістю програмного проекту в процесі його реалізації        

Тема 9 Управління ризиками в процесі реалізації програмного проекту 

Змістовий модуль 4. Управління людським потенціалом, 

комунікаціями і ресурсами  

Тема 10 Управління людським потенціалом програмного проекту 

Тема 11 Управління комунікаціями і ресурсами 

 Разом годин : 120  
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ                                                                     
З ДИСЦИПЛІНИ « УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМНИМИ ПРОЕКТАМИ» 

 
Основні теоретичні питання, які необхідно опрацювати і 

засвоїти: 
 

Змістовий модуль 1.  Життєвий цикл   і  функціональні області  управління  

проектом 

     1. Загальна характеристика управління проектами. 

       Концепції і базові поняття теорії управління проектами. Класифікації 

проектів. Критерії ефективного управління проектами.  

 2. Життєвий цикл і структура проекту. 

      Життєвий цикл проекту, розподіл проекту на фази.  

       Структуризація проекту. Побудова ієрархічної структури 

робіт. Методи  структуризації проекту.  

      3. Функціональні області управління проектами. 

Управління змістом і часом проекту. Управління вартістю проекту. 

Управління якістю проекту.Управління матеріальними ресурсами проекту.  

Оточення  проекту.  Управління ризиками проекту.  

Інтеграційне управління проектом.  

Команда проекту. Управління персоналом проекту.  

Література [ 1-6,10-15,18,21-23,47] 

                  КОРОТКІ  ТЕОРЕТИЧНІ  ВІДОМОСТІ 

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 1: 

 

1. Загальна характеристика управління проектами. 

Проект – це задача з відомими початковими даними і результатами, які 

визначають спосіб її розв’язання. Проект включає проблему (замисел), 

засоби реалізації проекту (способи вирішення проблеми) та результати 

проекту. Проект — це обмежений часовими рамками процес, що має 

визначений початок та кінець. Типовими обмеженнями є також зміст проекту 

та бюджет.  
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Управління проектами — область знань з планування, організації та 

управління ресурсами з метою успішного досягнення цілей та завершення 

завдань проекту.  

Головним завданням проектного управління є досягнення всіх цілей та  

виконання завдань проекту, одночасно виконуючи зобов'язання щодо 

наперед визначених обмежень проекту. Другорядним завданням є 

оптимізація, розподілення та інтеграція завдань, необхідних  для досягнення 

наперед визначених цілей. 

Управління проектом - це процес управління командою і ресурсами 

проекту за допомогою специфічних методів, завдяки яким проект 

завершується успішно і досягає своєї мети. 

Приклади проектів :  

• розробка нового продукту чи послуги;  

•  проектування нового транспортного засобу;  

• розробка чи придбання нової або модифікованої інформаційної системи;  

• зведення будівлі чи споруди.  

       Проект передбачає наявність плану досягнення поставлених цілей 

(комплексу робіт), а також наявність системи повноважень і відповідальності 

за досягнення цілей на чолі з менеджером проекту.  

      Планування цілей проекту. Розробка документа, у якому визначені цілі 

проекту. Цей документ надалі є основою для ВСІХ проектних рішень і 

єдиного розуміння цілей проекту ВСІМА його учасниками.  

      Місія – це генеральна ціль проекту, причина його існування. Вона 

визначає орієнтири для наступних рівнів цілей, а також для розробки 

стратегії на різних організаційних рівнях. Як правило, виконується щось 

нове, чого ніколи не робилося раніше. 

        Мета проекту – це бажаний і доведений результат, досягнутий у межах 

певного строку при заданих умовах реалізації проекту.  

        Досягнення поставленої мети вимагає розв’язання певних завдань, а 

саме:  
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- визначити можливі результати проекту (прогнозування);  

- надати кількісну оцінку цим результатам;  

- обгрунтувати можливість досягнення цих результатів та їх ефективність;  

- визначити умови, за яких ці результати мають бути досягнуті.  

        Класифікація проектів.      До основних властивостей проекту, за 

якими вони можуть бути класифіковані на типи, відносять: масштаб, 

складність, якість та тривалість.  

         За масштабом проекти поділяються на: малі і  середні проекти, великі та 

надвеликі проекти.  

        За складністю проекти поділяються на моно, мультипроекти та 

мегапроекти:   

     - монопроект – це окремий проект певного виду і масштабу;.  

      - мультипроект – це комплексний проект, який складається з декількох 

монопроектів, що вимагає багато проектного управління;  

      - мегапроект – це комплексний проект розвитку регіонів, секторів 

економіки, тощо, який складається з декількох моно та мультипроектів, 

об’єднаних однією метою.  

         2. Життєвий цикл і структура проекту. 

 Життєвий цикл проекту (ЖЦП)  – це час від першої затрати до  

останньої вигоди проекту. Він відображає розвиток проекту, роботи, які 

проводяться на різних стадіях підготовки, реалізації та експлуатації проекту. 

До поняття ЖЦП входить визначення різних стадій розробки й реалізації 

проекту.  

ЖЦП являє собою певну схему або алгоритм, за допомогою якого 

відбувається встановлення певної послідовності дій при розробці та 

впровадженні проекту.  

Життєві цикли проекту визначають:  яка робота має бути зроблена на 

кожній фазі; хто має бути залучений до проекту у кожній фазі.  

Використовуються різні підходи при поділі реалізації проекту на фази. 

Узагальнюючи різні підходи до управління проектом на основі його життєвого 
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циклу, визначають такі основні фази:  

       -- вибір проекту; 

       -- планування; 

       -- реалізація і контроль; 

       -- завершення. 

     . 

     Вибір проекту. Проекти виникають як наслідок потреб. Увесь процес 

управління проектом починається тоді, коли існує потреба, яку потрібно 

задовольнити.  

Ми живемо у світі обмежених ресурсів і не можемо реалізовувати проекти 

для задоволення всіх наших потреб одночасно. Доводиться робити вибір. 

Рішення приймаються виходячи з наявності доступних ресурсів і кількості 

потреб, що їх треба задовольнити, а також беручи до уваги величину витрат на 

задоволення цих потреб і порівняльну важливість задоволення одних потреб та 

ігнорування інших. 

    Планування. План - це карта подорожі, що підказує, як потрапити з 

одного пункту в інший. Планування здійснюється протягом усієї тривалості 

проекту. В самому початку життєвого циклу проекту є неофіційний 

попередній план - перше уявлення про те, що включатиме в себе проект, якщо  

його підтримають. Рішення щодо вибору проекту значною мірою залежить від 

цього попереднього плану. Як тільки прийняте рішення  підтримати проект, 

починається формальне і детальне планування. Визначаються віхи проекту, 

формулюються завдання та їхня взаємозалежність. Ціла палітра засобів є в 

розпорядженні керівника проекту під час розробки формального плану 

проекту: робочі структури, мережеві (сіткові) графіки, ресурсні гістограми, 

лінійні схеми відповідальності й розподілу сукупних витрат і т. ін. 

       Реалізація і контроль. Коли складено формальний план, можна 

розпочинати виконання проекту.  

Точна форма реалізації проекту залежить від його конкретного характеру. 

В будівельному проекті заливають фундамент, зводять стіни тощо. В проекті з 
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розробки нового медичного препарату нові фармацевтичні засоби проходять 

спочатку лабораторні випробування, а потім клінічні. В проекті з дослідження 

ринкової кон'юнктури бажання споживачів з'ясовуються за допомогою 

опитувань і співбесід. 

       Під час реалізації проекту його керівники постійно контролюють хід 

виконання. Вони зважають на те, що вже зроблено за проектом, оцінюють 

ступінь реалізації плану і визначають, чи немає великих розбіжностей між 

запланованим і фактичним виконанням. В управлінні проектами такі 

розбіжності називаються відхиленнями. Ось чому, контролюючи проект, 

ставляться запитання: «А чи є відхилення?»: «Чи досить малими є наші 

відхилення, щоб з ними можна було упоратися?». Якщо відхилення за 

витратами занадто великі і призводять до серйозного виходу за межі 

кошторисної вартості, підрядчики зазнаватимуть збитків на своїх проектах. 

Таким чином, тут є великий стимул до підтримки відхилень на низькому рівні. 

       У дослідницькому проекті прийнятні відхилення можуть бути досить 

великими, скажімо, у діапазоні 20 відсотків. Оскільки дослідження завжди 

несуть у собі значну частку невизначеності, план їх проведення завжди є 

досить приблизним.  

В основі процесу контролю лежить збір і розгляд даних про просування 

проекту. За наявності такої інформації керівники проектів мають приймати 

рішення про подальші дії і заходи.  

Контроль супроводжується оцінкою, яка служить важливою функцією 

зворотного зв'язку.  

Контроль зосереджений на деталях того, що відбувається за проектом, у 

той час як оцінка більш сконцентрована на загальній картині. За контрольні дії 

несе відповідальність керівник проекту, оцінка ж зазвичай здійснюється 

особою чи групою осіб, які не працюють безпосередньо по проекту (для 

забезпечення об'єктивності). 

       Структуризація проекту та декомпозиція цілей – це послідовний  

розподіл основних результатів проекту на більш дрібні елементи, аж до 
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 пакетів робіт, що добре піддаються керуванню. У результаті утворюється 

ієрархічна структура  (дерево) робіт проекту.  

 

       3. Функціональні області управління проектами. 

Американський Інститут управління проектами (Project Management 

Institute) розробив сертифікаційну програму, в якій, окрім етичного кодексу і 

професійного досвіду, було визначено професійні знання, відомі як Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK), які складаються з дев'яти функцій: 

менеджменту обсягів, затрат, часу, якості, людських ресурсів, 

комунікацій, контрактів/постачання, ризиків, проектної інтеграції. 

       Перші чотири функції (спрямовані на управління цілями) заведено 

називати ОСНОВНИМИ. Це такі функції: 

 - управління обсягом проекту - контролює проект за допомогою 

встановлення його мети, завдань і цілей; 

 - управління затратами - передбачає фінансовий контроль проекту завдяки 

накопиченню, аналізу та складанню звітів по затратах; 

 - управління часом - передбачає планування, складання календарних 

графіків та їх контроль для забезпечення вчасного виконання проекту; 

 - управління якістю - забезпечує виконання стандартів якості, встановлених 

для проекту. 

        П'ять функцій, які перелічені нижче (спрямовані на управління певними 

об'єктами), називають ДОДАТКОВИМИ: 

 - управління людськими ресурсами - включає спрямування і координацію 

діяльності людей, залучених до проекту; 

 - управління комунікаціями - накопичує інформацію, якою обмінюються 

члени проектної команди, керівництво, і сприяє успішному завершенню 

проекту; 

 - управління контрактами/постачанням - передбачає відбір, переговори і 

підписання замовлень, контроль за постачанням матеріалів, устаткування і 

послуг (обслуговування); 
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 - управління ризиком - залежить від ступеня невизначеності проекту і 

базується на знаннях та досвіді із зазначенням умов реалізації конкретного 

проекту; 

 -  управління проектною інтеграцією - має забезпечити належну 

координацію всіх функцій проекту. 

         Основні функції PMBOK визначено за цілями, за досягнення яких 

відповідає проектний менеджер, а додаткові - за об'єктами, на які 

спрямовується діяльність керівника. Проте в назві всіх цих функцій наявне 

спільне слово управління, що, в свою чергу, передбачає виконання в їх межах 

таких функцій управління, як організація, планування, контроль, мотивація. 

Інакше кажучи, проектний менеджер повинен здійснювати основні функції 

управління щодо специфічних цілей та об'єктів очолюваних ним проектів. 

Під таким кутом зору і слідує  у подальшому розглядати цю дисципліну 

 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 1: 

1. Суть поняття  «Проект». 

2. Як виникає ідея для розробки проекту ? 

3. Суть поняття  «Мета проекту». 

4. Суть загальної характеристики та основних параметрів проекту. 

5. Які критерії оцінки можливості прийняття чи відхилення 

      проекту ?. 

6. Типи і класифікація проектів.  

7. Суть поняття «Життєвий цикл проекту».  

8. Які основні фази життєвого циклу проекту ?. 

9. Суть структуризації проекту. 

10. Суть поняття «Управління проектом».  

11. Які методи управління  часом реалізації проекту ?. 

12.  Суть бюджету витрат на реалізацію проекту. 

13. Які можливі джерела фінансування проекту?. 

14. Суть призначення кошторису. 
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15. Як здійснюється управління якістю проекту ?. 

16. Які методи забезпечення контролю якості на основних стадіях 

проекту ?. 

17. Суть тестування, як методу здійснення управління якістю 

комп’ютерного програмного проекту .  

18.  Суть управління матеріальними ресурсами проекту.  

19. Які зовнішні  та внутрішні чинники впливу  на реалізацію проекту ?. 

20.  Які можливі ризики проекту? 

21. Суть управління ризиками проекту. 

22. Суть інтеграційного управління проектом і методи його здійснення. 

23. Які основні функції замовника проекту ?. 

24.  Суть поняття «Команда проекту».  

25. Організаційна структура проектної команди. 

26. Які основні функції керівників проекту ? 

27. Які основні обов’язки підрядника з реалізації проекту? 

28.  Які методи управління персоналом проекту ?. 

 

Змістовий модуль 2. Процеси управління і розробки проектів. 

1. Процеси управління проектами. 

Бізнес - процес в рамках управління проектами. Групи процесів управління. 

Види процесів управління. Організаційні рівні управління проектом.  

2. Управління розробки проекту. 

Ініціювання проекту. Планування проекту. Розробка мережевих 

(сітьових) моделей . Календарне планування по методу критичного шляху.  

Документування плану проекту.  

Бюджетування проекту. 

Програма управління проектами "Місrosoft Ргоjесt. Загальна характеристика 

програми та її застосування. 

 Література [ 1,2,5-6,11-13,16,22,47,50,52,55,59,65] 
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КОРОТКІ  ТЕОРЕТИЧНІ  ВІДОМОСТІ 

                             ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 2: 

 

1. Процеси управління проектами 

Управління проектами включає групи процесів та систему контролю. 

Виділяються наступні групи основних процесів: 

 процеси ініціалізації; 

 процеси планування чи розробки; 

 процеси виконання;  

 процеси аналізу;  

 процеси управління; 

 процеси закінчення (завершення). 

Процеси перерахованих груп тісно пов‘язані між собою і на різних стадіях 

будь-якого проекту вони реалізуються з різною інтенсивністю. Взаємо- 

зв‘язок основних груп процесів управління проектом зображено на рис.1[11, 

12]. 

 

Рис. 1. 

Ряд процесів планування мають чіткі логічні та інформаційні взаємозв‘язки 

та виконуються встановленому порядку майже у всіх  проектах. Такі процеси 

розглядаються як основні процеси планування. Їх склад і схема взаємозв‘язку 

процесів планування, побудована з урахуванням цього положення, наведена 

на рис .2 [11, 12]. 

Ініціалізація 

Виконання Управління 

Планування 

Аналіз 

Закінчення 



 14   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

Важливим аспектом планування являється планування цілей проекту. 
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достатньо складної системи цілей, які стоять при реалізації проекту. 

Планування цілей проекту тісно пов‘язана з управлянням цілями, які можуть 

уточнюватися чи навіть трансформуватися в ході реалізації проекту. 

Процеси аналізу включать в себе аналіз як плану, так і виконання проекту. 

Аналіз плану повинен відповісти на питання про те, наскільки план реалізації 

проекту задовольняє пред’явлені до проекту вимоги, а також очікуванням 

учасників проекту. Результатом аналізу плану являється оцінка показників 

плану групою управління проектом та іншими учасниками проекту. 

Результатом аналізу плану може бути, наприклад, рішення про необхідність 

прийняття організаційно-планових рішень і відповідні змінам вихідних даних 

для розробки плану. 

Процеси аналізу, як і процеси планування, розділяються на основні та 

додаткові (рис 3) [11, 12].  До основних відносяться ті , які прямо пов‘язані з 

цілями проекту та показниками, які характеризують успішність виконання 

проекту. Додаткові  процеси пов‘язані з аналізом факторів, які впливають на 

цілі та критерії успішності проекту. 

 

 
 

Рис 3. 

 

Під процесами виконання проекту (рис. 4) розуміють процеси реалізації 

складеного плану. Важлива їх особливість заключається в тому, що 

показники, які визначають хід роботи та отримані результати, повинні 
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регулярно аналізуватися для того, щоб виявити відхилення від наміченого 

плану та оцінити їх вплив на нього. Тому основним із цих процесів являється 

процес виконання затвердженого плану проекту. 

 

Рис. 4.  

Процеси управління (рис 1.5) [11, 12] виконанням проекту включають 

розробку та реалізацію рішень про необхідні управляючі дії, які мають ціль 

успішну реалізацію проекту. Якщо проект реалізується в строгій 

відповідності з планом, то управління зводиться до доведенню до учасників 

проекту планових завдань і до контролю їх реалізації. 

 

 

Рис 5.  
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На відміну від того, у випадках, коли в результаті виконання процесів аналізу 

(рис 1) буде виявлено відхилення показників реалізації проекту від планових, 

процеси управління призначені для того, щоб цілеспрямовано скорегувати 

план реалізації проекту,  

Рівні управління проектом, як правило відповідають графікам виконання 

робіт з різним ступенем деталізації. Для великих проектів, які включають 

декілька тисяч робіт, найбільше розповсюдження має трьохрівнева 

структура, яка складається з графіків першого, другого та третього рівнів:  

 календарний графік проекту;  

 укрупнений календарно-сітьовий графік проекту;  

 детальні календарно-сітьові графіки проектів.  

 

2. Управління розробки проекту. 

       Ініціювання проекту. Цей процес визначає зміст та межі проекту. Етап 

ініціювання має містити план, що висвітлює наступні питання: 

 аналіз бізнес-потреб / вимог в вимірюваних показниках;  

 огляд існуючих процесів;  

 фінансовий аналіз витрат і доходів, включаючи бюджет;  

 аналіз зацікавленими сторонами, включаючи користувачів, працівників 

підтримки проекту;  

 устав проекту, включаючи витрати, завдання, результати та 

календарний план впровадження.  

        Планування та розробка проекту. Після етапу ініціювання, проект 

планується з необхідним рівнем деталізації. Головне завдання спланувати 

час, витрати та ресурси з метою адекватної оцінки роботи, яку необхідно 

виконати, та ефективного управління ризиками протягом впровадження 

проекту.  

Планування проекту загалом складається з: 

 визначення «як планувати?» (наприклад, за рівнем деталізації чи 

етапами впровадження);  
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 розробка документу, що визначає зміст та межі проекту;  

 визначення групи відповідальних, що плануватимуть проект;  

 визначення результатів проекту та створення структури декомпозиції 

робіт;  

 визначення завдань, які необхідно виконати для досягнення цілей 

проекту, та логічне послідовне об'єднання таких завдань;  

 оцінка вимог до ресурсів для забезпечення виконання завдань;  

 оцінка часу та витрат на виконання завдань;  

 розробка календарного плану-графіку;  

 розробка бюджету;  

 планування ризиків;  

 отримання формального погодження початку роботи.  

 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ                                                           

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 2: 

1. Які групи і види процесів управління проектами мають місце ? 

2. Які мають місце організаційні рівні управління проектом ? 

3. Суть управління розробки проекту 

4. Суть ініціалізації розробки проекту.  

5. Як здійснюється планування реалізації проекту ?. 

6. Як здійснюється розробка мережевих (сітьових) моделей виконання 

проекту ?. 

7. Суть календарного планування реалізації проекту по методу 

критичного шляху.  

8. Як здійснюється документування плану реалізації проекту ?.  

9. Як здійснюється бюджетування виконання проекту ?.  

10. Програма управління проектами «Місrosoft Ргоjесt» та її загальна 

характеристика. 

11. Які функції програми управління проектами «Місrosoft Ргоjесt» ? . 
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Змістовий модуль 3. Управління реалізацією проектів і моделі 

управління проектами. 

      1. Управління реалізацією проекту. 

      Виконання проекту. Контроль виконання проекту. Моніторинг 

фактичного виконання робіт проекту. 

     Аналіз результатів виконання робіт проекту, коригування дій з виконання 

проекту. Управління змінами проекту. Завершення проекту.  

    2. Побудова моделей управління проектами. 

      Підходи до побудови моделей управління проектом. Критерії системи 

прийняття рішень. Організація системи бізнес планування. Динамічне 

моделювання бізнес -процесів.  

Технологія прийняття рішень та реалізація рішень. Розробка системи 

 Підтримки прийняття рішень. Методи побудови єдиного інформаційного 

проекту.  

Література [15,17,20,58,60] 

 

КОРОТКІ  ТЕОРЕТИЧНІ  ВІДОМОСТІ 

                              ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 3: 

 

1. Управління реалізацією проекту. 

     Виконання проекту. Виконання складається з процесів, необхідних 

для завершення робіт, визначених в плані проекту, з метою виконання 

вимог проекту. Процес виконання включає координування людей та 

ресурсів, одночасно з інтеграцією та виконанням завдань проекту 

відповідно до плану управління проектом. Результати проекту є 

результатами виконання завдань проекту відповідно до плану проекту. 

    Моніторинг та контроль складається з процесів, що виконуються з 

метою огляду стану виконання проекту,. Регулярний огляд та оцінювання 

процесу виконання проекту здійснюється з метою визначення відхилень від 

плану управління проектом, щоб потенційні проблеми були визначені вчасно 

і коригуючі дії можливо було виконати. 
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 Процеси моніторингу та контролю забезпечують зворотній зв'язок між 

етапами проекту, задля забезпечення коригуючих чи превентивних дій з 

метою приведення проекту у відповідність з планом управління проектом. 

Моніторин та контроль включає: 

 вимірювання поточного виконання завдань проекту (де ми є зараз?); 

 моніторинг змінних складових проекту (зміст та межі проекту, витрати, 

тощо) в порівнянні до плану управління проекту та базового плану 

виконання проекту (де ми маємо бути?);  

 визначення коригуючих дій, з метою правильного вирішення відкритих 

питань та ризиків (Як ми можемо привести фактичний стан виконання 

до планового виконання?);  

 вплив на фактори, що можуть призвести до порушення інтегрованого 

контролю змін, для того щоб лише погоджені зміни впроваджувалися.  

 Контроль проекту — це елемент, який забезпечує відповідність проекту 

графіку виконання та бюджету. Контроль проекту починається з планування 

та закінчується звітом з виконання проекту, пронизуючи кожен елемент 

процесу управління проектом. 

     Протягом виконання будь-якого  проекту зміст та межі проекту можуть 

змінюватися. Зміни — це нормальна та очікувана частина процесу реалізації 

проекту. Зміни можуть бути результатом необхідних модифікацій 

конструкції, доступності матеріалів, змін за вимогою підрядної організації, 

впливом третіх сторін і т. д. Окрім впровадження змін, вони мають бути 

закріплені в документах, щоб відобразити кінцевий результат. Описаний 

процес отримав назву Управління змінами.  

      Завершення проекту. Завершення включає формальне прийняття 

проекту та відповідно його закриття. Проводяться адміністративні дії, 

включаючи передачу до архіву робочої документації та документування 

здобутого досвіду. Цей етап складається з: 

 закриття проекту: Завершення усіх активностей (дій) у всіх групах 

процесів з метою формального закриття проекту або етапу проекту;  
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 закриття договору (контракту): Завершення та оплата кожного 

договору, включаючи вирішення будь-яких відкритих питань, та 

закриття кожного договору, що відноситься до проекту в цілому або до 

певного етапу проекту.  

 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ                                                           

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ 3: 

1. Суть поняття «Виконання проекту». 

2. Які цілі контролю за процесом реалізації проекту ?. 

3. Сутність моніторингу фактичного виконання робіт проекту. 

4. Як здійснюється контроль виконання проекту?. 

5. Суть управління змінами проекту. 

6. Суть завершення проекту.  

7. Підходи до побудови моделей управління проектом. 

8. Критерії системи прийняття рішень. 

9. Суть організація системи бізнес- планування.  

10. Суть технології прийняття рішень та реалізація рішень.в процесі 

реалізації проекту. 
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ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  СТУДЕНТІВ  

Теми  реферативних робіт: 

1. Ідея та мета проекту. Приклади типів проектів.  

2.  Життєвий цикл проекту і розподіл проекту на фази.  

3. Структуризація проекту та побудова ієрархічної структури робіт. 

4. Управління вартістю і якістю проекту. 

5. Управління ризиками проекту.  

6. Інтеграційне управління проектом і методи його здійснення. 

7. Команда проекту та управління персоналом проекту.  

8. Моніторинг та контроль проекту.  

9. Управління змінами проекту. 

10. Планування проекту та розробка мережевих (сітьових) моделей . 

11. Сіткове (мережеве)  та календарне планування проекту по методу 

критичного шляху. 

12. Програма управління проектами "Місгоsоft Ргоjесt" та її застосування. 

Розв’язання прикладів: 

 

Приклад 1. Побудувати сітковий графік проекту, дані якого приведені в 

табл. 1.  Визначити критичний шлях проекту, загальну тривалість проекту 

і резерви часу на некритичних шляхах проекту. 

                                                                                                      Табл.. 1 

Код роботи Попередня робота Тривалість роботи, днів 

1a  - 1 

2a  1a  1 

3a  1a  4 

4a  
2a , 3a  14 

5a  
2a , 3a  6 

6a  
2a , 3a  17 

7a  
4a , 5a , 6a  8 
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Приклад 2. На основі наведених даних в табл. 2: 

- побудувати сітковий графік проекту з визначенням усіх 

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

строк початку, ранній строк закінчення, пізній строк закінчення, 

резерв часу; 

- визначити критичний шлях проекту, загальну тривалість проекту, 

резерв часу і щодо некритичних робіт.                                                      

                                     Табл.. 2. 

Код роботи Попередня робота Тривалість роботи, днів 

1a  - 10 

2a  1a  5 

3a  1a  4 

4a  
2a , 3a  12 

5a  
2a , 3a  6 

6a  
2a , 3a  10 

7a  
4a , 5a , 6a  8 

 

Приклад 3.     За вихідними даними, які приведені в табл. 3.: 

        - побудувати сітковий графік, який відображає проект,  

        - визначити загальний час виконання проекту та критичний шлях.      

                                                                                             Табл.. 3 

Код роботи Попередня робота Тривалість роботи, днів 

1a  - 5 

2a  1a  10 

3a  1a  4 

4a  
2a , 3a  15 

5a  
2a , 3a  6 

6a  
2a , 3a  15 

7a  
4a , 5a , 6a  7 

 

Приклад  4.  Побудувати сітковий графік проекту, дані якого приведені в 

табл. 4  Визначити критичний шлях проекту, загальну тривалість проекту 

і резерви часу на некритичних шляхах проекту. 
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                                                                                                 Табл.. 4 

Код роботи Попередня робота Тривалість роботи, днів 

1a  - 7 

2a  1a  10 

3a  1a  4 

4a  
2a , 3a  13 

5a  
2a , 3a  6 

6a  
2a , 3a  15 

7a  
4a , 5a , 6a  8 

 

Приклад  5. На основі наведених даних в табл. 5: 

- побудувати сітковий графік проекту з визначенням усіх 

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

строк початку, ранній строк закінчення, пізній строк закінчення, 

резерв часу; 

- визначити критичний шлях проекту, загальну тривалість проекту, 

резерв часу і щодо некритичних робіт.   

                                                                                                    

  Табл.. 5 

Код роботи Попередня робота Тривалість роботи, днів 

1a  - 1 

2a  1a  1 

3a  1a  4 

4a  
2a , 3a  14 

5a  
2a , 3a  6 

6a  
2a , 3a  17 

7a  
4a , 5a , 6a  8 

 

 

Приклад 6.  Побудувати сітковий графік проекту, дані якого приведені в 

табл. 6  Визначити критичний шлях проекту, загальну тривалість проекту 

і резерви часу на некритичних шляхах проекту. 

                                                                                                       Табл.. 6 
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Код роботи Попередня робота Тривалість роботи, днів 

1a  - 5 

2a  1a  10 

3a  1a  7 

4a  
2a , 3a  12 

5a  
2a , 3a  6 

6a  
2a , 3a  15 

7a  
4a , 5a , 6a  5 

 

Приклад  7. Побудувати сітковий графік проекту, дані якого приведені в 

табл. 7  Визначити критичний шлях проекту, загальну тривалість проекту 

і резерви часу на некритичних шляхах проекту. 

                                                                                                       Табл.. 7 

Код роботи Попередня робота Тривалість роботи, днів 

1a  - 6 

2a  - 5 

3a  
1a , 2a  4 

4a  
2a , 3a  10 

5a  
2a , 3a , 4a  6 

6a  
2a , 3a  7 

7a  
4a , 5a , 6a  6 

 

 

 

 

Приклад 8. На основі наведених даних в табл. 8 

- побудувати сітковий графік проекту з визначенням усіх 

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

строк початку, ранній строк закінчення, пізній строк закінчення, 

резерв часу; 

- визначити критичний шлях проекту, загальну тривалість проекту, 

резерв часу і щодо некритичних робіт.   
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    Табл.. 8 

Код роботи Попередня робота Тривалість роботи, днів 

1a  - 10 

2a  - 14 

3a  
1a , 2a  7 

4a  
2a , 3a  14 

5a  
2a , 3a  8 

6a  
2a , 3a , 5a  12 

7a  
4a , 5a , 6a  8 

 

 

Приклад 9. Побудувати сітковий графік проекту, дані якого приведені в 

табл. 9  Визначити критичний шлях проекту, загальну тривалість проекту 

і резерви часу на некритичних шляхах проекту. 

                                                                                                            Табл.. 9 

Код роботи Попередня робота Тривалість роботи, днів 

1a  - 21 

2a  1a  15 

3a  
1a , 2a  17 

4a  
2a , 3a , 3a  10 

5a  
2a , 3a  6 

6a  
2a , 3a  14 

7a  
4a , 5a , 6a  12 

 

 

 

Приклад 10. На основі наведених даних в табл. 10 

- побудувати сітковий графік проекту з визначенням усіх 

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

строк початку, ранній строк закінчення, пізній строк закінчення, 

резерв часу; 

- визначити критичний шлях проекту, загальну тривалість проекту, 

резерв часу і щодо некритичних робіт.   
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                                                                                                             Табл. 10 

Код роботи Попередня робота Тривалість роботи, днів 

1a  - 10 

2a  - 2 

3a  - 14 

4a  
1a 2a , 3a  15 

5a  
2a , 3a  12 

6a  
2a , 3a  17 

7a  
4a , 5a , 6a  11 
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