
Підготовка до роботи над проектом 

1. Формування паспорту проекту 

2. Прийняття рішень в межах проекту 

3. План комунікацій при роботі над проектом. 

4. Формування бюджету 

 

1. Паспорт проекту або опис проекту – це документ, який містить 

відповідь на наступні питання: 

 Хто є організатором проекту 

 Як співвідносяться мета проекту і мета організації 

 Вигоди від проекту 

 Очікувані часові рамки роботи 

 Короткий опис результатів проекту (або цілей) 

 Бюджет, розміщення, ресурси, доступні для проекту 

 Повноваження менеджера проекту 

 Підпис організатора проекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. – Результати і засоби 
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Таблиця 1. - Визначення масштабу проекту 

Мета: Знизити витрати на зберігання запасів 

В межах проекту Не в межах проекту Коментар 

Знизити кількість 

запасів на 25% 

 Зниження кількості 

запасів знизить витрати 

на зберігання і облік і 

знизить складність.  

 Порівняти поточні 

витрати на зберігання з 

витратами конкурентів, 

запозичити корисний 

досвід 

Це може зайняти 

забагато часу. Крім 

того, нам не 

обов'язково збирати 

інформацію про 

конкурентів, що самим 

знизити свої видатки 

 Розробити план, як 

використовувати 

однакові деталі у 

майбутніх моделях 

Чудова ідея, але це 

має бути окремий 

проект, який будуть 

проводити працівники 

відділу розробки 

товару 

Розробити список 

схвалених запчастин і 

деталей (з можливістю 

винятків за 

необхідності), з якого 

відділ розробки товарів 

може вибирати. 

Оцінити економію від 

такої процедури. 

 Більшість кріплень 

невидимі 

користувачам. Немає 

причини, чому б не 

використовувати 

менший перелік 

кріплень у нашій 

продукції 

 Провести 

реорганізацію процесів 

дизайну товарів 

Хороша ідея для 

окремого проекту. 

Розробити план для 

JIT-постачання 

запчастин (коли 

запчастини не 

зберігаються на складі, 

а привозяться 

безпосередньо тоді, 

коли починається 

зборка) 

 Це заощадить площу 

і витрати на 

формування і 

зберігання запасів. Це 

вже давним-давно 

треба було зробити. 



 

Приклад паспорту проекту 

 

 

 

Огляд проекту 

Найменування проекту: 

Щорічна конференція 

Програми для менеджерів 

проектів (PPM) 

 

 

 

Менеджер проекту: 

Задача/ 

Проблема 

Кількість членів організації Програма для менеджерів проектів 

скорочується на протязі останніх 4-х років, а кількість учасників 

конференції – на протязі 3-х років. Фінансова стабільність організації 

залежить від успішності проведення щорічної конференції. 

Мета Зупинити скорочення і забезпечити передумови для зростання 

кількості членів організації 

Допоміжні 

цілі 

1. Провести щорічну конференцію з кількістю учасників більшою, 

ніж три роки тому 

2. Отримати від конференції чистий прибуток не менше 25 тис дол. 

3. Запропонувати учасникам три нові професійні програми, 

наголосити на участі відомих спеціалістів з управління 

проектами, що привабить в організацію нових учасників 

Критерії 

успіху 

1. Буде присутньо не менше 245 делегатів 

2. Буде присутньо не менше 5% членів організації 

3. Буде присутньо не менше 1,5% не-членів організації, які отримали 

рекламний проспект 

4. Кількість членів зросте на 5%. 

 

Припущення 

щодо 

результатів 

1. Завдяки конференції відновиться інтерес до організації 

2. Якісна нова програма зацікавить як членів, так і третіх осіб 

 

Підготував Дата Затвердив Дата 

 

2. Організатор проекту приймає рішення щодо 

 Персоналу 

 Витрат понад виділений бюджет 

 Залучення ресурсів зі сторони 

 Змін політики, які зачіпають усю компанію 

 Змін, що стосуються споживачів, таких як ціни чи специфікації 

 Змін щодо очікуваних результатів і розкладу. 

 

Менеджер проекту приймає рішення щодо процесів і операцій в межах 

проекту, доки вони не впливають ні на цілі і результати, ні на розклад, ні 

на бюджет. 

 



Дослідники Врум, Йеттон і Джага розробили схему, що допомагає 

менеджерам вибрати процес прийняття рішень. 

Варіанти – як працівник може прийняти рішення: 

А1. Працівник вирішує задачу або приймає рішення самостійно, 

користуючись лише наявною в його розпорядженні інформацією.  

А2. Працівник отримує необхідну інформацію від інших членів 

команди, а потім сам приймає рішення.  

С1. Працівник ділиться проблемою з іншими працівниками, з'ясовує їх 

особисту думка і вислуховує їхні особисті пропозиції, а тоді приймає 

рішення на основі особистого розуміння отриманої інформації.  

С2. Працівник ділиться проблемою з командою, з'ясовує думку і 

отримує поради від команди в цілому. Він приймає рішення на основі 

свого розуміння отриманої інформації.  

G. Працівник ділиться проблемою з командою, обговорює її з групою і 

приймає рішення на основі групового консенсусу.  

 

Таблиця 2 – Від чого залежить, як приймати рішення? 

Параметри проблеми Ключові питання 

QR Якість рішення Наскільки важливою є технічна якість 

рішення?  

CR Лояльність Наскільки важливою є лояльність команди? 

II Інформованість робітників Чи існує достатньо інформації в окремої 

особи, щоб прийняти кваліфіковане рішення? 

ST Структура проблеми Чи проблема добре структурована? 

CP Ймовірність згоди Якщо рішення буде прийнято особисто, яка 

ймовірність того, що команда з ним 

погодиться і буде його виконувати? 

GC Співпадіння цілей Чи інші члени команди погоджуються з 

цілями, яких слід досягти при вирішенні 

проблеми? 

CO Різні думки членів команди Наскільки різняться думки в команді щодо 

можливого рішення? 

TI Інформованість команди Чи існує достатньо інформації в команді 

загалом, щоб прийняти кваліфіковане 

рішення? 

 

 



 
Рис. 2. Схема процесу прийняття рішень Врума і Джага  

 

 

Приклад: Таблиця 3. АНАЛІЗ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ  

Параметр  Ключове питання Відповідь  

QR  Ступінь важливості технічної якості рішення  Висока  

CR  Наскільки важливою є лояльність команди? Висока  

ІІ 
Чи існує достатньо інформації в менеджера, 

щоб прийняти кваліфіковане рішення? 
Ймовірно, ні  

ST  Чи добре структурована проблема?  Ні  

CP  

Якщо це одноосібне рішення, то чи є 

впевненість у тому, що інші члени команди з 

ним погодяться?  

Ймовірно, ні 

GC  
Чи згодні інші з цілями, яких потрібно досягти. 

вирішуючи дану проблему?  
Так,  

TІ  
Чи члени команди володіють достатньою 

інформацією для прийняття якісного рішення?  
Ймовірно, так 

Відповідь:  

G (рішення треба приймати на основі консенсусу усіх членів групи)  

 



Таблиця 4 – Як обліковувати невирішені проблеми? 

Питання Вперше 

підняте 

Ким  Коментар  Має бути 

вирішене до 

Вибір 

постачальника 

матеріалів 

3.03.2015 А.Сандула  Затримує 

три 

замовлення 

21.05.2015 

Знайти  

нового тім-

ліда для 

технічної 

групи 

7.03.2015 К.Мацько Теперішній 

тім-лід 

звільняється 

13.05.2015 

Якомога 

швидше 

Чи 

відвідувати 

конференцію 

APRQ у 

червні 2015 р. 

10. 03. 2015 Д. 

Дмитренко 

Вартість 

участі ще не 

підрахована. 

Дедлайн 

запису 

18.04.2015 

16.04.2015 

 

3. Кожен план комунікації має включати правила нарад, е-мейл і 

систему звітності.   

Тім-рум виконує функції кімнати для нарад, місця збору, в якому 

учасники обмінюються ідеями, місце де зберігаються усі предмети і 

документи щодо проекту. До таких предметів і документів належать: 

Розібрані товари конкурентів 

Поточні прототипи товару 

Документи щодо проведених тестів чи звіти аналітиків 

Спеціалізована бібліотека відповідної літератури і періодики. 

 

4. Бюджет – це переведення планів у вимірні витрати і очікуванні 

прибутки протягом певного періоду часу. 

Типові витрати: 

- Персонал. 

- Відрядження.  

- Навчання. 

- Постачання.  

- Місце 

- Дослідження і професійні послуги 

 

 


