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7. Практики управління 

6. Практики інтегрованого управління проєктами 
6.2. 

До-проєктні 
заходи 

6.3. 
Нагляд за 
проєктом 

6.4. 
Спрямування 

проєкту 

6.5. 
Ініціація проєкту 

6.6. 
Контроль за проєктом 

6.7. 
Управління поставкою 

6.8. Закриття чи 
припинення 

проєкту 

6.9. 
Після-проєктні заходи 

7.2. Планування 
   6.5.3. Підхід до 

врядування та 
управління проєктом 

7.2.2/6.5.5. Розробка плану 

7.2.3. Моніторинг плану    

7.3. Управління вигодами 
7.3.2. Ідентифікація та 

аналіз вигід 
7.3.4. Підтримка вигід 7.3.3. Моніторинг вигід 6.5.4. Початкове 

обґрунтування 
проєкту 

6.6.2. Прогресивне обґрунтування    

7.4. Управління обсягом  7.4.4. Підтвердження 
постачання обсягу 

 7.4.2. Визначення обсягу 7.4.3. Контроль обсягу    

7.5. Управління ресурсами 
   7.5.2. Планування 

проєктної організації 
7.5.3/6.5.2. Створення 

команди  

7.5.5. Управління командою  
7.5.6. Планування, управління та 

контроль фізичних та 
матеріальних ресурсів 

7.5.4. Розвиток команди   

7.6. Управління розкладом 
   7.6.2. Оцінка тривалості 

виконання робіт 
7.6.3. Розробка розкладу 

7.6.4. Контроль розкладу    

7.7. Управління вартістю    7.7.2. Оцінка вартості  
7.7.3. Розробка бюджету 

7.7.4. Контроль вартості    

7.8. Управління ризиками 7.8.2. Ідентифікація 
ризиків 

  7.8.3. Оцінювання ризиків 
 

7.8.5. Контроль ризиків 7.8.4. Реагування на ризик   

7.9. Управління обставинами      7.9.2. Ідентифікація обставин 
7.9.3. Вирішення обставин 

  

7.10. Контроль змін 
  7.10.2. Визначення 

фреймворку 
контролю змін 

 7.10.3. Ідентифікація та оцінка 
запитів на зміну  

7.10.4. Планування впровадження 
запитів на зміну 

7.10.5. Впровадження та 
закриття запитів на зміну 

  

7.11. Управління якістю  7.11.4. Контроль якості  7.11.2. Планування якості  7.11.3. Забезпечення якості   
7.12. Залучення 

стейкхолдерів 
7.12.2. Ідентифікація 

стейкхолдерів 
    7.12.3. Залучення 

стейкхолдерів 
  

7.13. Управління 
комунікаціями 

   7.13.2. Планування 
комунікацій 

7.13.4. Відстеження впливу 
комунікацій 

7.13.3. Розповсюдження 
інформації  

  

7.14. Управління 
організаційними та 
суспільними змінами   

   7.14.2. Ідентифікація 
необхідності змін 

6.6.4. Управління початком та 
завершенням кожної фази 
проєкту 

6.6.5. Управління початком, 
прогресом та закриттям 
кожного пакету робіт 

  7.14.3. Впровадження 
організаційних та 
соціальних змін   

7.15. Звітність 
 7.15.2. Планування 

звітування 
  6.6.3. Управління ефективністю 

проєкту 
7.15.3. Управління звітуванням 

7.15.4. Надання звітів   

7.16. Управління 
інформацією та 
документацією   

   7.16.2. Визначення, якою 
інформацією слід 
керувати 

 7.16.3. Зберігання та 
отримання інформації та 
документації 

  

7.17. Закупівлі 
 7.17.2. Планування 

закупівель 
  7.17.3. Оцінка та вибір 

постачальників  
7.17.4. Адміністрування 

контрактів 

 7.17.5. Закриття 
контрактів 

 

7.18. Засвоєні уроки      7.18.2. Ідентифікація уроків  7.18.3. Розповсюдження 
уроків 
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