
Завершення проекту 

1. Способи завершення проекту 

2. Процес запланованого закінчення проекту 

3. Дострокове припинення проекту 

4. Підготовка фінальних звітів 

 

Чотири основні способи закриття проекту 

1. Завершення шляхом припинення робіт.  

2. Завершення шляхом включення.  

3. Завершення шляхом інтеграції.   

4. Завершення через зависання. 

 

Чотири принципи післяпроектного огляду проведених робіт:  

 об’єктивність,  

 внутрішня цілісність,  

 відтворюваність 

 справедливість. 

 

Елементи адміністративної роботи при закритті проекту: 

1. Документація. 

2. Юридичні акти.  

3. Витрати.  

4. Персонал. 

 

Таблиця 1 – Чинники, на які слід звернути увагу при прийнятті рішення щодо 

припинення проекту. 

Статичні чинники Колишній досвід 

Імідж компанії 

політичні сили 

незворотні витрати 

очікувана вигода 

ліквідаційна вартість і витрати на закриття 

можливі переваги при завершені 

Чинники, пов'язані з виконанням 

робіт 

проблеми з технічним виконанням 

проблеми на виробництві 

час до завершення 

невдале завершення ключового завдання 

затримка в часі 

знижена інноваційність команди 

втрата мотивації 

Чинники, пов'язані зі спонсором проект не відповідає цілям компанії 

слабкі зв’язки з іншими проектами 

малий вплив на компанію 



невисока важливість 

упущена нагода 

незацікавленість топ-менеджменту 

Економічні чинники низька віддача, частка ринку чи прибуток 

високі витрати, необхідні для завершення 

проекту 

менша доступність капіталу 

довга капіталовіддача 

перевищення бюджету 

невідповідність бюджету компанії 

Чинники операційного середовища існування кращої альтернативи 

зростання конкуренції 

неможливість захистити результати 

зростання урядових обмежень 

Чинники, пов'язані зі споживачем зникла ринкова потреба 

змінилось ринкове середовище 

знизилась кількість потенційних клієнтів 

знизились шанси на успішну комерціалізацію 

знизилась ймовірність довгострокового успіху. 

 



 
Рис. 1 – Розбиття роботи на завдання для дострокового припинення проекту. 
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Таблиця 2. – Проблеми при достроковому закритті проекту 

Емоційні проблеми 

проектної команди 

1. Страх втратити роботу – страх, що після того, як 

проект буде припинено, членам проектної команди не 

буде запропоновано іншої роботи. 

2. Втрата інтересу до виконання завдань, що 

залишились  - якщо проект закривають, значить, 

працювати над ним більше не потрібно 

3. Втрата мотивації, пов’язаної з проектом – вся 

мотивація до хорошої роботи для того, щоб проект 

досяг успіху, втрачена 

4. Втрата командної ідентичності – проект розпускають 

– значить, і команду також 

5. Вибір персоналу, якому будуть призначені нові 

завдання – члени команди починають змагатися за 

краще призначення у наступному проекті 

6. Зміна напрямку прикладення зусиль – з закриттям 

проекту інші види роботи отримують більший 

пріоритет 

Емоційні проблеми 

клієнтів 

1. Зміна ставлення – тепер, коли відомо, що проект 

скасовують, клієнт стає байдужим 

2. Втрата інтересу до проекту – як команда проекту 

втрачає до нього інтерес, так і клієнти 

3. Зміна характеру взаємодії – якщо раніше щодо питань 

проекту консультувались ключові працівники 

клієнта, то тепер ці обов’язки перекладають на нових, 

недосвідчених працівників. 

4. Недоступність ключового персоналу – у компанії 

клієнта ключові працівники більше не зацікавлені у 

комунікаціях 

 

Внутрішні 

інтелектуальні питання 

1. Визначення залишкових результатів – чітко 

визначити, чого вдалось досягти, а чого – ні. 

2. Сертифікація – можливо у ході закриття проекту 

доведеться пройти якісь сертифікаційні процедури, 

наприклад, щодо відповідності стандартам охорони 

навколишнього середовища. 

3. Визначення зобов'язань – команда проекту має 

визначити, які зобов’язання (наприклад, щодо оплати 

постачальникам) залишились у проекті 

4. Контроль змін у проекті – варто якомога швидше 

закрити усі рахунки проекту, щоб ними не 

скористались інші відділи чи особи, і не «повісили» 

свої витрати на проект. 

5. Перевірка частково закінчених завдань – припинення 

роботи над завданнями, особливо тих, які більше не 

потрібні компанії 

6. Закриття наборів завдань – формальне 



санкціонування на відміну наборів завдань, після 

визначення виконаних і поточних завдань. 

7. Розподіл невикористаних матеріалів – знищення чи 

переміщення невикористаних ресурсів проекту. 

Зовнішні інтелектуальні 

питання 

1. Узгодження з клієнтом щодо проміжних результатів – 

коли проект скасовують, компанія і клієнт 

домовляються, які ж результати слід передати клієнту 

і за яким графіком 

2. Домовленість з постачальниками щодо перегляду 

угод – з постачальниками, з якими укладено 

контракти про доставку матеріалів, потрібно 

зв’язатись і скасувати угоди 

3. Повідомлення про припинення проекту – команда 

проекту повинна переконатись, що усім зацікавленим 

сторонам було повідомлено про припинення проекту, 

включно з датою, до якої вся діяльність буде 

завершена 

4. Закриття виробничих потужностей – при потребі 

треба розробити графік закриття виробничих 

потужностей 

5. Визначення вимог щодо аудиту – різні клієнти і 

зацікавлені сторони мають різні вимоги щодо даних, 

які має містити після проектний аудит. Команді 

проекту слід провести оцінку необхідних звітів, щоб 

закрити проект. 

 

У фінальний звіт входять наступні елементи: 

1. Оцінка ефективності.  

2. Управлінська результативність.  

3. Організаційна структура.  

4.  Робота команди.  

5. Методи проектного менеджменту.  

6. Вигода для компанії та споживачів. 


