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ВСТУП 

 

Мета вступних випробувань зі спеціалізації «Управління проектами» для здобуття 

ступеня вищої освіти - магістр — виявлення рівня знань, умінь і навичок вступників під час 

набуття першої вищої освіти та практичної діяльності в сфері управління проектами.  

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного засвоєння 

освітньо-професійної програми магістра вступники повинні мати базову вищу освіту за 

будь-якою спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в 

галузі економічних, технічних, управлінських наук. Обов’язковою умовою є вільне 

володіння державною та англійською мовою. 

Характеристика змісту програми. Програма вступних випробувань охоплює коло 

питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає 

навчатись у магістратурі ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК” з метою здобуття 

ступеня вищої освіти – магістр, зі спеціальності «Менеджмент», спеціалізація 

«Управління проектами». Програму складено на основі дисциплін циклу професійної 

підготовки бакалавра з менеджменту, передбачених Освітньо-професійною програмою 

підготовки бакалавра напряму 073 — «Менеджмент». Разом з тим програма передбачає і 

певні знання із  економічної теорії, проектного менеджменту, управління якістю, ризик-

менеджменту, управління інноваціями. 

Програма побудована за функціональними модулями і має міжпредметний 

синтетичний характер. Модулі програми відповідають функціям, для виконання яких має 

бути підготовлений бакалавр з напряму 073 «Менеджмент». Згідно з чинною Освітньо-

кваліфікаційною характеристикою зазначеної спеціальності до таких функцій належать: 

планова, організаційна, мотиваційна, контрольна та координаційна. 

У кожному модулі інтегровано матеріал певного функціонального спрямування з 

різних дисциплін. При цьому органічно поєднуються теоретичні, прикладні питання та 

матеріали операційного характеру, які дозволяють виявити знання й уміння 

використовувати категоріальний апарат, аналітичне мислення, методи обґрунтувань і 

розрахунків за окремими функціями проектного менеджменту.   
 

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію 

ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК” 
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ПРОГРАМА 

Модуль 1. ФУНКЦІЯ ПЛАНУВАННЯ  

В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ 

1.1. Загальна характеристика функції планування проектів 

Місце і значення планування в управлінні проектами. Основні елементи системи 

планування проектів в компанії. Типи планів проекту. Основи бізнес-планування проектів. 

Поняття стратегії компанії. Технологія стратегічного планування. Місце проектів в 

стратегії компанії. Етапи процесу стратегічного планування. Інструменти проведення 

стратегічного аналізу. 
 

1.2. Методи планування проектів 

 

Методи сітьового планування проектів. Планування портфелів проектів та програм. 

Життєвий цикл проекту, його фази. Планування зацікавлених сторін проектів. Планування 

цілей проектів. Планування трудових ресурсів проектів. Планування бюджету проекту – 

методи. 
 

1.3. Планування проектів в організації 
 

Сутність проекту та основні його характеристики. Сучасні програмні засоби 

проектного менеджменту. Поняття портфелю проектів. Планування програм. Стандарти 

управління проектами та програмами. 

Показники економічної ефективності проектів. Моделі аналізу економічної 

ефективності інвестиційних проектів. Основи проектного аналізу. 
 

 

Модуль 2. ФУНКЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ  

В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ 

 

2.1. Сутнісна характеристика функції організації 
 

Організаційні структури управління проектами в компанії – функціональна, 

матрична, проектна. Особливості управління проектами в різних організаційних 

структурах. 

Організаційна структура проекту. Матриця відповідальності проекту. 

2.2. Особливості організації  

проектів в компанії 

Організація комунікацій в проектах. Інструменти комунікацій. Документація в 

проектах. Система управління проектами в організації. Корпоративний стандарт 

управління проектами компанії. 
 

 

2.3. Організаційні засади проектного управління 

 

 Політика та стандарти управління проектами в компанії – процес розробки та 
структура. Організація процесів управління проектами, програмами, портфелями проектів 
в компанії. 
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Модуль 3. ФУНКЦІЯ МОТИВАЦІЇ  

В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ 

3.1. Сутнісна характеристика мотивації 

Сутнісна характеристика мотивації як функції управління. Співвідношення понять 

«потреби», «спонукання», «стимули», «мотивація». Види стимулів та їх характеристика. 

Модель процесу мотивації в проектах. 

Стилі управління проектом. Поняття лідерства, «формального» та «неформального» 

лідера. Процес формування ефективної команди проекту. Креативність в проектах. 

3.2. Особливості реалізації функції мотивації  

в проектах 

Функцiя управління трудовими ресурсами проекті. Визначення показників, які 

характеризують кадровий потенціал проекту. Управління конфліктами в проектах. 

Методи стимулювання креативності команди проекту. Визначення критеріїв та 

вибір систем мотивації в команді. 

Кадрові ризики в проектах Методи управління ними. 
 

3.3. Мотивація в проектах 

 

Психологічні аспекти проектного менеджменту. Команда проекту, її 

характеристики. Сучасні підходи до мотивації в проектах.  

Лідер в проекті. Планування трудових ресурсів та вирішення ресурсних конфліктів 

в проекті. Фактори успіху проекту. 
 

Модуль 4. ФУНКЦІЯ КОНТРОЛЮ  

В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ 

4.1. Загальна характеристика функції контролю 

Процес контролю в проектах – основні етапи. Інструменти контролю в проектах. 

Система звітності в проектах. 

Контроль якості в проектах – методи. Системи управління якістю в проектах. 

Методи контролю фактичних фінансових витрат в проекті. Програмні інструменти 

контролю проекту. 
 

4.2. Особливості контролю проектів 

 

Моніторинг і контроль проектів. Сутність, види та методи контролю проектів. 

Контроль досягнення цілей проекту. Контрольні точки проекту. Система контролю 

за змінами в проекті.  
 

 

Модуль 5. ФУНКЦІЯ КООРДИНАЦІЇ  

В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ 

 

5.1. Сутнісна характеристика координації в проектах 

Процеси координації в проекті. Управління інтеграцією та ризиками в проекті. 

Управління змінами в проекті – сучасні підходи. 
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Інформаційні системи управління проектами. Види відхилень в проектах, процеси 

управління відхиленнями в проектах. 
 

5.2. Механізми координації в проектах 

Координація трудових ресурсів  в проекті. Види змін в проектах. Підходи до 

вирішення проблем в проекті. 

Методи та моделі управління ризиками  проектах. Аналіз та управління ризиками 

проекту. Сучасні інформаційні засоби управління ризиками проектах. 
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Критерії оцінювання відповідей на вступному випробуванні 

 

Критерії визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних 

досягнень вступників та встановлюють відповідність між вимогами до знань 

і умінь вступників та показником оцінки в балах. 

Критерії реалізуються в нормах чотирьох рівнів досягнень: відмінно, 

добре, задовільно, незадовільно. 

 

Рівень досягнень Оцінка 

(5 бальна шкала) 

Оцінка 

(12 бальна шкала) 

відмінно 5 12-10 

добре 4 9-7 

задовільно 3 6-4 

незадовільно 2 1-3 

 

Відмінно – вступник дав повні та коректні відповіді на всі три питання 

білету. Він в достатній мірі володіє основами проектного менеджменту, 

розуміє не тільки основні поняття, а й знає методики, підходи, стандарти, 

засоби управління проектами в цілому. 

Добре – вступник знає основи проектного менеджменту, вміє пояснити 

основні характеристики та закономірності. Відповідь правильна, логічна,  

обґрунтована, хоча в ній допущені помилки при описі моделей, методик, 

підходів до управління різними параметрами проектів. 

Задовільно - вступник в цілому відповідає на питання, але відповіді 

неповні, неточні, з помилками щодо основних понять. Методик та моделей 

вступник навести не може. 

Незадовільно – відповідь фрагментарна, характеризується початковими 

уявленнями про управління проектами. 

 

При оцінюванні відповіді на вступному випробуванні  враховуються: 

правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність; 

рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, 

синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки 

тощо;  

вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх; 

самостійність суджень. 
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