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Основні поняття менеджменту проектів 

1. Визначення проекту 

2. Етапи проекту 

3. Формування проектної команди: хто є хто 

 

 

1. Визначення проекту 

Проект - це комплексний, неповторюваний, одноразовий захід, обмежений за часом, 

бюджетом, ресурсами, а також чіткими вказівками з виконання, розробленими під 

потреби замовника.  

 

Основні характеристики проекту:  

1. Встановлена мета 

2. Певна тривалість виконання, з точкою початку і завершення.  

3. Зазвичай, у проекті беруть участь кілька відділів і різноманітні фахівці.  

4. Як правило, виконується щось нове, чого ніколи не робилося раніше.  

5. Особливі вимоги щодо часу, витрат і якості виконання роботи.  

 

Класифікація проектів за різними ознаками:  

1. ділові проекти, громадські проекти, соціальні проекти, військові, приватні 

проекти, міжнародні проекти 

2. Внутрішні і зовнішні проекти 

3. Технічні та нетехнічні проекти 

4. Великі і малі проекти 

5. Традиційні і нетрадиційні 

 

2.Етапи проекту 

Чотири етапи проекту: 

1. визначення та організація проекту 

2. планування проекту 
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3. управління виконанням проекту 

4. завершення проекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1. Модель управління проектами 

 

3.Формування проектної команди: хто є хто 

Учасники проекту: 

І. Організатор або покровитель проекту (sponsor) 

Основні функції: 

- Відстоювати проект на найвищих рівнях 

- Усувати організаційні перешкоди 

- Забезпечувати необхідні ресурси 

- Вести діалог з вищим керівництвом і ключовими зацікавленими сторонами 

 

II. Менеджер проекту (РМ) 

Основні функції: 

- Найняти ефективних виконавців 

- Забезпечити команді умови діяльності 

- Чітко визначити мету 

- Координувати діяльність працівників 

- Вести переговори з вищим керівництвом та організатором проекту 

- Вирішувати конфлікти 

Визначення і 

організація 

 

Планування 

Управління 

виконанням 

 

Завершення 

 Виправлення 

Виправлення поточного 

проекту 

Досвід для 

майбутніх проектів 
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- Визначати, які ресурси необхідні і коли 

- Ставити завдання 

- Управляти бюджетом 

- Переконатись, що усі учасники вносять свою частку і отримують свою 

винагороду 

- Підтримувати роботу за графіком 

- Забезпечити досягнення цілей вчасно і згідно з бюджетом 

 

ІІІ. Керівник команди проекту, тім лід (team leader) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 2 – Організатор, менеджер проекту, керівник команди і члени команди. 

 

Обов’язки тім ліда: 

- Регулярно обговорювати просування проекту і проблеми з менеджером проекту 

- Періодично оцінювати просування команд, перспективи членів команд і те, як 

кожен учасник бачить свій вклад 

- Переконатись, що усі роблять свій внесок, і голос кожного є почутим 

- Робити свою частину загальної роботи 

Організатор проекту (або 

наглядовий комітет) 

Менеджер проекту 

Керівник команди 

(тімлід) 

Керівник команди 

(тімлід) 

Члени команди Члени команди 
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- Опиратися спокусі діяти з позиції начальства 

 

IV. Члени команди. 

Члени команди відбираються одним з наступних способів: 

 Призначення.  

 Добровільне зголошення.  

 Пропонування кандидатів 

Серед навичок працівників слід оцінити: технічні знання, вміння вирішувати 

проблеми, навики міжособистісного спілкування і організаційні вміння 

Характеристики команди: 

- Компетенція 

- Ясна спільна мета 

- Орієнтація на спільну мету 

- Середовище, в якому усі докладають зусиль і всі отримують вигоду 

- Сприятлива структура 

- Узгодженість  

 

 

 


