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ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 

Управління проєктами та ризиками 
 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:   обов‘язкова   Форма навчання:   заочна  

Освітній ступінь:   магістр         

Галузь знань:   07 Управління та адміністрування      

Спеціальність:   073 Менеджмент        

Освітня програма:  Менеджмент: адміністрування діяльності суб‘єктів господарювання 

Рік навчання:   1   Семестр:    2   

Кількість кредитів (годин):  4  (120 год.: 4- лекції; 6- семінарські; 110  - самостійна робота) 

Мова викладання:   українська    

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Яковенко Олена Іванівна         

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю 

Кафедра: кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю  

Робочій e-mail: lena.jakovenko2012@gmail.com  

Години консультацій на кафедрі: понеділок, 14.40-16.00    

 

3. Опис та мета дисципліни  

Дисципліна «Управління проєктами та ризиками» є обов‘язковим компонентом 

підготовки здобувачів вищої освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 073 Менеджмент 

освітньо-професійної програми «Менеджмент: адміністрування діяльності суб‘єктів 

господарювання» та спрямована на формування і розвиток загальних та спеціальних 

(фахових) компетентностей у відповідності до державного стандарту підготовки магістра зі 

спеціальності 073 Менеджмент та освітньо-професійної програми «Менеджмент: 

адміністрування діяльності суб‘єктів господарювання».  

Необхідність вивчення  дисципліни обґрунтовується тим, що головною умовою, за 

якої буде спостерігатися зростання національної економіки та рівня життя людей, є 

формування нового покоління компетентних керівників у різних сферах діяльності, які 

будуть здатні застосовувати новітні підходи до управління проєктами, як провідної форми 

впровадження інновацій, вирішувати складні питання, що виникають у діяльності суб‘єктів 

господарювання, розв‘язувати нестандартні завдання в умовах невизначеності та ризиків, та 

спрямовувати свої зусилля та зусилля персоналу на досягнення цілей підприємницької і 

соціальної діяльності. 



Зміст  дисципліни «Управління проєктами та ризиками» розкривається через вивчення 

сіми тем  наповненість та послідовність опанування яких відповідає логіці створення проєкту 

та управління його реалізацією — від генерування ідеї та проведення фундаментальних 

досліджень до впровадження продукту (послуги, тощо) у виробничий процес та/або 

діяльність суб‘єкта господарювання, у відповідності до вимог ринку та суспільства і 

максимально повного забезпечення досягнення цілей організації.  

Отже, у темах 1-2 містить розкривається зміст менеджменту та ризиків проєктної 

діяльності, а також типи організаційних структур управління, базові засади їх створення, 

особливості формування проєктних команд, наведено критерії обґрунтування вибору 

організаційної структури управління проєктом і методика оцінки ефективності проєкту. 

Наступні теми 3-5 присвячені вивченню теоретико-методологічних засад планування 

проєктної діяльності і процесу управління ресурсним забезпеченням проєкту, розгляду змісту 

функції структуризації проєкту, особливостей управління комунікаціями і інформаційними 

зв‘язками, виконанню контролю реалізації проєкту. Теми 6-7 спрямовано на опанування 

змісту процесу управління ризиками в проєктній діяльності: особливості планування, 

моніторингу, контролю, ідентифікації, ранжування ризиків та планування адоптивних дій 

щодо ризиків проєктної діяльності; й вивченню теоретичних засад управління якістю 

виконання проєкту: планування і контроль якості проєкту, забезпечення якості проєкту, 

організація і проведення торгів за проєктами. 

Тож, опанування дисципліни дозволить майбутнім фахівцям у галузі управління 

набути знання з методів та методики управління проєктами, сформувати та розвити навички  

щодо обґрунтування проєктних рішень, розробки та ефективного впровадження проєктів, 

набути навики використання отриманих знань для забезпечення досягнення цілей  проєктної 

діяльності та сталого розвитку організації в недетермінованих умовах функціонування.  

Передумови вивчення: теоретичною базою вивчення дисципліни є знання з   предметів 

«Економіки підприємства», «Менеджмент», «Маркетинг», «Економічне управління 

діяльністю суб‘єктів господарювання», «Організаційне проєктування».  

 «Управління проєктами та ризиками»  тісно пов‘язане  з такими предметами як:  

«Економічне управління діяльністю суб‘єктів господарювання»  , «Економіка і організація  

інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств», «Стратегічний менеджмент і маркетинг» 

тощо. 

 

4. Результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми: «Менеджмент: адміністрування діяльності суб‘єктів господарювання», державного 

стандарту підготовки магістрів зі спеціальності 073 Менеджмент та Національної рамки 

кваліфікації. 

 

Знання: 

- сутності і особливості проєктної діяльності;  

- основних цілей, фаз та процесів управління проєктами 

- стандартів і професійних організації в галузі проєктного управління;  

- видів і характеристик організаційних структур проєктних команд;  

- основних напрямків та сутності змісту структуризації проєкту;  

- інструментів проєктного планування;  

- змісту управління проєктними ризиками;  

- методики оцінювання виконання проєкту; 



- теоретичних засад оцінки, аналізу та управління ризиками; 

- змісту процесу управління якістю виконання проєкту. 

 

Уміння: 

- ставити цілі і завдання на кожному етапі реалізації проєкту; 

- оцінювати результати реалізації проєктів і фаз управління ними; 

- формувати шаблони документів, необхідних для управління проєктом на різних 

фазах; 

- обґрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї 

- формувати організаційну структуру проєкту;  

- планувати виконання проєкту в часі;  

- визначати проєктні витрати і необхідні ресурси; 

- розробляти структуру проєктних робіт;  

- обґрунтовувати оптимальний інвестиційний портфель підприємства;  

- розробляти план реагування на ризики; 

- розробляти та реалізовувати план контролних заходів щодо визначення ефективності 

реалізації проєкту; 

- мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських 

рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, 

етичні міркування та соціальну відповідальність; 

- ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення; 

- організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 

- планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення організації (підрозділу). 

 

Комунікація:  

- демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач 

- зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що 

їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців; 

- вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом) 

- використання державної мови у професійній діяльності; 

- практикувати дотримання етичних принципів ведення дискусій та оприлюднення 

результатів наукової праці.  

 

Автономність та відповідальність:  

- прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування 

нових підходів та прогнозування;  

- відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного 

розвитку команди; 

- здатність до подальшого навчання. 

 

 

 

 

 

 



5. Структура дисципліни 

Тема № 1. Загальна характеристика менеджменту та ризиків проєктної 

діяльності 

        

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Сутність менеджменту  та ризиків 

проєктної діяльності 

2. Зміст цілей, процесів та функцій 

управління проєктами 

3. Оточення та учасники проєкту 

4. Життєвий цикл проєкту 

 

1. Чумаченко І.В., Морозов В.В., Доценко 

Н.В. та інші.Управління проєктами: процеси 

планування проєктних дій: підручник., Київ: 

КРОК, 2014. 673 с.  

2. Балашов А.І. Управління проєктами: 

підручник. URL: 

https://stud.com.ua/21029/menedzhment/upravli

nnya_proektami  

3. Гонтарева І. В. Управління проєктами. 

Підручник Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. 444с.  

4. Яковенко О.І. Управління проєктами та 

ризиками: навчальний посібник. Ніжен: 

Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. 196с. 

 

 

 

Семінарське заняття (-): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Тезово складіть конспект за питаннями: 

1. Характеристика  життєвому циклу проєкту 

та зв‘язок видів ризику з окремими стадіями 

життєвого циклу проєкту. 

2. Зовнішнього і внутрішнього оточення 

проєкту. 

3. Учасники проєкту та їх правовий статус. 

4. Міжнародні асоціації та організації, що 

займаються стандартизацією проєктної 

діяльності 

Задання: 

1. Дослідіть підходи до класифікації 

проєктів, наведіть найбільш повну на ваш 

погляд класифікацію. Результати аналізу 

бажано подати у вигляді таблиці.  

2. Ознайомтесь з підходами до 

визначення складу структурних елементів 

життєвого циклу проєкту визначених 

Світовим банком, UNIDO та інститутом 

створення і управління проєктами. Здійсніть 

порівняльний аналіз. Результати аналізу 

1. Андрієнко О. Управління проєктами в 

бізнес-об‘єднаннях малих і середніх 

підприємств: посібник Київ: 2017. 77 с. 

2. Буріменко Ю. І., Галан Л. В., Лебедєва І. 

Ю. та ін. Управління проєктами: навч. посіб. 

/за ред. Ю. І. Буріменко. Одеса: ОНАЗ ім. О. 

С. Попова, 2017. 208 с. 

3. Руководство к своду знаний по 

управлению проєктами, 5-е издание /Project 

Management Institute (PMI). Project 

Management Institute, Inc., 2012. 614 с. 

4. Яковенко О.І. Управління проєктами та 

ризиками: навчальний посібник. Ніжен: 

Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. 196с. 

5. Ильина О.Н. Методология управления 

проєктами: становление, современное 

состояние и развитие Москва: Вузовский 

учебник: ИНФРАМ, 2011. 208 с. 

6. Павлов А.Н. Управление проєктами на 

основе стандарта PMI PMBOK: изложение 

методологии и опыт применения. Москва: 

БИНОМ, Лаборатория знаний. 2010. 234с. 

https://stud.com.ua/21029/menedzhment/upravlinnya_proektami
https://stud.com.ua/21029/menedzhment/upravlinnya_proektami


бажано подати у вигляді таблиці. 

Ситуація 1. Розглядаеться проєкт 

озеленення міста. На підставі власних 

обмежень і можливих передбачень щодо 

даноro проєкту визначте та опишіть: 

 цілі проєкту; 

 основні ознаки; 

 учасників проекry із зазначенням їх 

інтересів при підготовці та реалізації 

проєкту; 

 функції управління даним проєктом; 

 стадії життевого циклу проекry. 

Конспект з питань здобувач має мати у 

наявності та представити на перевірку за 

тиждень до початку екзаменаційної сесії, а 

також виконані завдання 

 

 

 

Тема № 2. Обґрунтування організаційної структури управління та оцінка ефективності 

проєкту         

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (-): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни 

 

Семінарське заняття (-): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни 

  

Завдання для самостійної роботи: 

 

Тезово складіть конспект за питаннями: 

1. Організаційна структура управління 

проєктом: основні типи  

2.  Базові засади створення організаційної 

структури управління проєктом 

3. Особливості формування проєктних 

команд 

4. Управління організаційною поведінкою 

проєктної команди 

5. Обґрунтування доцільності проєкту  

6. Зміст проєктного аналізу та оцінка 

ефективності проєкту 

7. Обґрунтування організаційної структури 

управління реалізацією проєкта 

8. Зміст та значення мотивації в управлінні 

проєктами. 

9. Управління конфліктами в проєктній 

діяльності  

1. Буріменко Ю. І., Галан Л. В.,  

Лебедєва І. Ю. та ін. Управління проєктами: 

навч. посіб. /за ред. Ю. І. Буріменко. Одеса: 

ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2017. 208 с. 

2. Міцура О.О., Олефіренко О.М.  

Управління інноваційними проєктами: 

конспект лекцій. Суми : Сумський 

державний університет, 2012. 92 с. 

3. Строкович Г. В. Управління  

проєктами: підручник для студентів 

економічних спеціальностей Харків: Вид-во 

НУА, 2013. 220 с. 

4. Яковенко О.І. Управління проєктами  

та ризиками: навчальний посібник. 

Ніжен: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. 

196с. 

5. Колот А. М., Цимбалюк С. О.   

Мотиваційний менеджмент : підручник Київ 

:КНЕУ, 2014. 479с. URL: 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/116

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11650/motyv_manadgement.pdf?sequence=1&isAllowed=y


10. Порівняльний аналіз методів оцінки 

ефективності проєкту. 

11. Послідовність та особливості виконання 

окремих етапів проєктного аналізу 

(маркетингового, технологічного, 

екологічного, фінансового, 

інституційного, соціального). 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Зробіть порівняльний аналіз різних видів  

організаційних структур управління із 

зазначенням їх характеристики, преваг, 

недоліків, доцільності застосування для 

певних видів та масштабів діяльності і 

організаційно-правових форм діяльності 

суб‘єктів господарювання. 

Результати аналізу бажано подати у вигляді 

таблиці.  

2. Запропонуйте ідею, щодо створення 

проєкту звизначенням чітких цілей його 

реалізації. Визначте який склад пректної 

команди буде необхідний для реалізації 

проєкту  та запропнуйте заходи мотивації 

для кожної групи(учасника) пректної 

команди. Результат представити у вигляді 

презентації виконаної у програмі Power Point 

. 

Завдання 3:  
Ви маєте 10 тис. дол. і хочете вкласти 

їх в ефективний проєкт. Їх можна витратити 

на купівлю акцій компанії "Різноекспорт" 

(25% на вкладений капітал), купівлю 5 тис. т 

товару для продажу його по 2,4 дол. за тонну, 

купівлю офісу 30 м
2
 для здачі його в оренду 

за 80 дол. за 1 мг, або використати як депозит 

на рахунок в Укрексімбанку (22% річних). 

Ви обрали найменш ризикований варіант і 

купили офіс. Розрахуйте альтернативну 

вартість проєкту (в дол.). 

Завдання 4:  
Змінні витрати на реалізацію проєкту 

становлять 16 грн на одиницю продукції. 

Ціна продукції, яку планується випускати, 36 

грн за одиницю. Постійні витрати - 6000 грн. 

Розрахуйте точку беззбитковості (од.). 

Конспект з питань здобувач має мати у 

наявності та представити на перевірку за 

тиждень до початку екзаменаційної сесії, а 

також виконані завдання 

50/motyv_manadgement.pdf?sequence=1&isAll

owed=y. 

6. Осовська Г.В., Масловська Л.Ц.,  

Осовський О.А. Менеджмент організацій: 

підручник. Київ: Кондор Видавництво, 2015. 

366 с. 

7.  Слободянюк А.В, Андрущенко Н.О.  

Психологія управлінн та конфліктологія6 

навч. посіб. для практичних та семінарських 

занять. Вінниця: ВНТУ, 2010 120с. URL: 

http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%9F%D1%9

6%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%

BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%202020/%D

0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%

D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F

%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D

0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD

%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B

A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1

%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%

D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0

%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%

D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%8E%D0%B

A%20%D0%90.%D0%92.pdf  

8. Колот А. М., Цимбалюк С. О.   

Мотиваційний менеджмент : підручник  Київ 

: КНЕУ, 2014. 479с. URL: 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/116

50/motyv_manadgement.pdf?sequence=1&isAll

owed=y  

9. Фещур Р.В., Кічор В. П., Якимів А. І., та 

ін. Прийняття проєктних рішень: навчальний 

посібник. Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2013. 220 с. 

10. Чумаченко І.В., Морозов В.В., Доценко 

Н.В., Чередниченко А.М. Управління 

проєктами: процеси планування проєктних 

дій: підручник /. Київ: КРОК, 2014. 673 с. 

11. Струтинська І. В.  Опорний конспект 

лекцій з дисципліни «Проєктний аналіз» для 

студентів усіх форм навчання. Тернопіль, 

ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. 171 с. URL: 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17

340/4/Proektn_an_opornyj_konspekt_999.pdf 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11650/motyv_manadgement.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Тема № 3. Специфіка системи планування в процесі управління проєктами  

      

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (-): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни 

 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Планування реалізації проєкту: цілі 

призначення та види планів 

2. Розробка та обґрунтування структури 

проєкту. 

3. Алгоритм управлінських дій, щодо 

структуризації проєкту. 

4. Методи сіткового планування: метод 

критичного шляху (CPM), метод 

оцінки і аналізу програм (PERT) 

 

Розв‘язання задач 

(типові задачі для розв‘язання подано 

нижче). 

1. Ноздріна Л.В., Ящук В.І., Полотай О.І. 

Управління проєктами: підручник. Київ: 

Центр учбової літератури, 2010. 432с. 

2. Петрович Й.М., Новаківський.І.І. 

Управління проєктами:підручник Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2018. 

396 с.  

3. Филипенко, О. М., Гросул В. А.   

Планування і контроль на підприємстві: навч. 

посібник Харків : ХДУХТ, 2011. 326 с. URL: 

http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/1234567

89/1219/1/202011.pdf 

Завдання для самостійної роботи: 

Тезово складіть конспект за питаннями: 

1. Теоретико-методичні засади 

планування проєктної діяльності 

2. Основні та допоміжні процеси 

планування проєкту. 

3. Розробка проєктно-кошторисної 

документації ї за проєктом 

4. Структуризація проєкту: сутність, 

задачі, особливості, напрями 

реалізації. 

5. Визначення структури проєкту на 

етапі планування 

6. Визначення строків і термінів 

реалізації проєкту. 

7. Математичні методи планування 

проєкту 

 

Ситуація 1. Розробити робочу та 

організаційну структуру проєктної команди 

по ремонту будівельною фірмою фірмового 

магазину ЗАТ "Житомирські ласощі". 

Побудувати двоспрямовану структуру 

проєкту. 

Ситуація 2. Розробіть трирівневу 

1. Яковенко О.І. Управління проєктами 

та ризиками: навчальний посібник. Ніжен: 

Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. 196с. 

2. Чумаченко І.В., Морозов В.В., Доценко 

Н.В. та інші. Управління проєктами: процеси 

планування проєктних дій: підручник., Київ: 

КРОК, 2014. 673 с.  

3. Чумаченко І.В., Морозов В.В., Доценко 

Н.В. та інші. Управління проєктами: процеси 

планування проєктних дій: підручник., Київ: 

КРОК, 2014. 673 с.  

4. Микитюк П. П. 

Управління проєктами: Навч. пос. для студ. 

вищ. навч. закладів 

Тернопіль, 2014. 270 с. URL: 

http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19680/03_%D0

%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D

0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%

20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%

B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf 

5. Буріменко Ю. І., Галан Л. В., Лебедєва 

І. Ю. та ін. Управління проєктами: навч. 

посіб. /за ред. Ю. І. Буріменко. Одеса: ОНАЗ 

ім. О. С. Попова, 2017. 208 с. 

6. Бізнес-планування підприємницької 

діяльності : навч. посіб.  Варналій З. С., 

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. та інші. Чернівці: 

http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1219/1/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96%202011.pdf
http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1219/1/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96%202011.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19680/03_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19680/03_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19680/03_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19680/03_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19680/03_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf


робочу структуру проєкту створення 

комп'ютерного центру "Інтернет-клуб 

"Біллі", якщо передбачається відкрити такі 

відділи: 

 добір і підготовка кадрів; 

 поставка й монтаж устаткування; 

 програмне забезпечення; 

 управління проєктом. 

Завдання має бути надіслано  на перевірку 

не пізніше ніж за 2 дні до дати 

семінарського заняття 

Технодрук, 2019. 264 с. URL: 

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.u

a/data/kafedry/Ekonomiky/Docs/2020_Biznes-

planuvannja_pidprijemnickoji_dijalnosti.pdf 

 

 
 

 

Тема № 4. Управління ресурсним забезпечення проєкту     

   

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Процеси управління вартістю проєкту 

2. Послідовність дій процесу планування 

ресурсів проєкту 

3. Шляхи подолання невідповідності обсягів 

необхідних і наявних ресурсів проєкту. 

4. Класифікація витрат проєктної діяльності 

та складання бюджетів. 

5. Управління кадровим забезпеченням  

реалізації проєкту 

6. Управління МТЗ виконання проєкту 

7. Управління комунікаціями  і 

інформаційними зв‘язками проєкту 

1.  Яковенко О.І. Управління проєктами та 

ризиками: навчальний посібник. Ніжен: 

Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. 196с. 

2. Чумаченко І.В., Морозов В.В., Доценко 

Н.В. та інші. Управління проєктами: 

процеси планування проєктних дій: 

підручник., Київ: КРОК, 2014. 673 с.  

3. Фещур Р.В., Кічор В. П., Якимів А. І., та 

ін. Прийняття проєктних рішень: 

навчальний посібник. Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2013. 220 с.  

4. Микитюк П. П. Управлыння проєктами: 

Навч. пос. для студ. вищ. навч. закладів. 

Тернопіль, 2014. 270 с. URL: 

http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19680/03_

%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D

0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%

B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1

%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8

%D0%BA.pdf 

5. Петрович Й.М., Новаківський.І.І. 

Управління проєктами: підручник Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 

2018. 396 с.  

 

Семінарське заняття (-): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни 

 

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Ekonomiky/Docs/2020_Biznes-planuvannja_pidprijemnickoji_dijalnosti.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Ekonomiky/Docs/2020_Biznes-planuvannja_pidprijemnickoji_dijalnosti.pdf
http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Ekonomiky/Docs/2020_Biznes-planuvannja_pidprijemnickoji_dijalnosti.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19680/03_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19680/03_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19680/03_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19680/03_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19680/03_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19680/03_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf


Завдання для самостійної роботи
 
: 

Тезово складіть конспект за питаннями: 

1. Алгоритм процесу планування 

ресурсів проєкту 

2. Сфери управління кадровим 

забезпеченням реалізації проєкту. 

3. Складові організаційної культури 

проєктної команди та порядок її 

формування. Переваги створення і 

використання проєктної команди в 

управлінні кадровим забезпеченням 

реалізації проєкту. 

4. Підходи до визначення потреби в 

матеріальних ресурсах та управління 

їх забезпеченням. Базові методи 

розподілу ресурсів проєкту 

5. Критерії ефективності проєктної 

команди. 

6. Складові управління комунікаціями в 

проєктній діяльності 

7. Функції інформаційної системи 

управління проєктами. 

8. Види програмних продуктів, що 

використовуються в управлінні 

проєктами. Групи критеріїв для 

вибору погромного забезпечення. 

Завдання: 

Ситуація 1. Ви — керівник проєкту, 

метою якого є створення бізнес-центру на 

базі університету. В процесі реалізації 

проєкту адміністрація відмовилася від 

безоплатного фінансування вашого проєкту.  

Керівництвом проєкту було прийнято 

рішення про внесення змін, а саме: 

отримання безоплатного кредиту з місцевого 

бюджету для фінансової підтримки 

студентської ініціативи для створення 

приватної справи. Проаналізуйте, як дана 

зміна вплине на: 

 вартість проєкту; 

 заплановані показники робіт; 

 графік виконання робіт;  

 результат проєкту. 

Завдання 2:  
Розробіть бюджет проєкту за такими 

даними. 

 Обсяг виробництва та реалізації: 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 

1. Филипенко, О. М., Гросул В. 

А.   Планування і контроль на підприємстві: 

навч. посібник Харків : ХДУХТ, 2011. 326 с. 

URL: 

http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/1234567

89/1219/1/202011.pdf. 

2. Селютін В. М., Яцун 

Л. М.  Управління персоналом. 

Харків:ХДУХТ, 2018.188 с. URL: 

http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/1234567

89/2682/1/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%

BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D

0%BC_%D0%A3%D0%9F_%D0%905.pdf.  

3. Бурмака Т. М., 

Великих К. О.  Комунікативний менеджмент 

: конспект лекцій (для студентів 

бакалавріату всіх форм навчання 

спеціальності 073 Менеджмент). Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. 69 с. URL: 

http://eprints.kname.edu.ua/52644/1/2018%201

75%D0%9B%20%D0%BA%D0%BE%D0%B

D%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1

%82%20%D0%9A%D0%9C.pdf 

4. Дрешпак В. М. Комунікації в 

публічному управлінні: навч. посіб. 

Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2015. 168 с. 

URL: 

http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456

789/3136/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D

1%83%D0%BD%D1%96%D0%B0%D1%86%

D1%96%D1%97%20%D0%B2%20%D0%BF

%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%

87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%2

0%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%

B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%

D1%96.pdf 

5. Яковенко О.І. Управління проєктами 

та ризиками: навчальний посібник. Ніжен: 

Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. 196с. 

6. Чумаченко І.В., Морозов В.В., Доценко 

Н.В. та інші. Управління проєктами: 

процеси планування проєктних дій: 

підручник., Київ: КРОК, 2014. 673 с.  

7. Фещур Р.В., Кічор В. П., Якимів А. І., та 

ін. Прийняття проєктних рішень: навчальний 

посібник. Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2013. 220 с. 

8. Євдокимова Н. М., Батенко Л. П., Верба 

В. А. та ін. Економічне управління 

http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1219/1/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96%202011.pdf
http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1219/1/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96%202011.pdf
http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2682/1/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%A3%D0%9F_%D0%905.pdf
http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2682/1/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%A3%D0%9F_%D0%905.pdf
http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2682/1/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%A3%D0%9F_%D0%905.pdf
http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2682/1/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%A3%D0%9F_%D0%905.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/52644/1/2018%20175%D0%9B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%9C.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/52644/1/2018%20175%D0%9B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%9C.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/52644/1/2018%20175%D0%9B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%9C.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/52644/1/2018%20175%D0%9B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%9C.pdf
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/3136/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96.pdf
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/3136/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96.pdf
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/3136/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96.pdf
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/3136/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96.pdf
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/3136/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96.pdf
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/3136/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96.pdf
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/3136/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96.pdf
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/3136/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96.pdf
http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/3136/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96.pdf


4300 4500 4800 

 Ціна одиниці продукції — 1000 грн. 

Товар обкладається ПДВ. 

 Капітальні витрати підприємства: 

 Будівельно-монтажні роботи — 1300 

тис. грн; 

 Обладнання — 700 тис. грн; 

 Накладні витрати — 150 тис. грн. 

 Всі витрати здійснено в першому році 

проєкту. 

 Прямі поточні витрати: 

 Матеріальні витрати — 125 грн на од. 

продукції; 

 Оплата праці — 62,5 грн на од. 

продукції; 

 Додаткова оплата праці у розмірі 9% 

від заробітної плати.  

Витрати здійснюються щороку. 

Амортизація обладнання розраховується 

податковим методом (III група основних 

засобів). 

 Операційні витрати: 

 Оренда приміщення — 50 тис. грн; 

 Виплата процентів за 

короткостроковий кредит банку — 12% від 

загальної суми 50 тис. грн; 

 Маркетингові витрати — 500 тис. грн; 

 Витрати на обслуговування 

виробничого процесу — 400 тис. грн; 

 Оплата послуг зв'язку та банків — 80 

тис. грн; 

 Офісно-господарські витрати — 100 

тис. грн; 

 Інші адміністративні витрати — 140 

тис. грн. 

 Податок на прибуток — 18%. 

 Земельний податок — 20 тис. грн. 

 Доходи від участі в діяльності інших 

підприємств — 250 тис. грн щорічно. 

 Доходи від реалізації матеріальних 

цінностей та майна, залишкова вартість яких 

— 200 тис. грн — 300 тис. грн у другому році 

реалізації проєкту. 

 Продаж цінних паперів залученим 

інвесторам — 1000 тис. грн у першому році 

проєкту. 

Дивіденди виплачуються у розмірі 10% 

підприємством : навч. посіб. / за заг. ред. Н. 

М. Євдокимової. Київ : КНЕУ, 2011. 327 с. 

URL: 

https://kneu.edu.ua/ua/depts4/k_strategii_pidpry

jemstv/ekupidpr/.  

9. Козик В.В., Тимчишин І.Є. Практикум з 

управління проєктами: навч. посібник. 

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 

2012. 180с. 

 

 

 

https://kneu.edu.ua/ua/depts4/k_strategii_pidpryjemstv/ekupidpr/
https://kneu.edu.ua/ua/depts4/k_strategii_pidpryjemstv/ekupidpr/


від суми нерозподіленого прибутку. 

Ситуація 2. Розробіть план проєкту 

телевізійної шоу-програми "Герої чи злодії", 

яка передбачає зустрічі глядачів із 

політичними лідерами. При написанні плану 

використайте таку схему: 

1. Планування цілей. 

2. Ідентифікація основних операцій 

для управління проєктами. 

3. Визначення взаємозв'язків операцій. 

4. Визначення тривалості робіт 

проєкту. Складання розкладу виконання 

проєкту. 

5. Планування організації 

(ідентифікація, документування та 

призначення персоналу, відповідальності та 

відносин звітності). 

6. Планування та оцінка ресурсів, 

необхідних для реалізації проєкту. 

7. Розробка бюджету. 

Конспект з питань здобувач має мати у 

наявності та представити на перевірку за 

тиждень до початку екзаменаційної сесії, а 

також виконані завдання 

 

 

Тема № 5. Контроль процесів реалізацією проєкту в умовах невизначеності і 

ризику 

        

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (-): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни  

  

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Процеси контролю реалізації проєкту 

та послідовність їх здійснення. 

2. Методи та інструменти контролю. 

Доцільність їх застосування на певних 

етапах реалізації проєкту. 

3. Зміст та послідовність процесів 

визначення необхідних змін у 

реалізацію проєкту  

4. Документування і організація 

впровадження визначених змін у 

проєктну діяльність 

Розв‘язання задач (типові задачі для 

розв‘язання подано нижче). 

1. Управління проєктами: навч. посібник / за 

ред. О.В Ульянченка та П.Ф. Цигікала. 

Xарків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2010. 522 

с. 

2. Фещур Р.В., Кічор В. П., Якимів А. І., та 

ін. Прийняття проєктних рішень: навчальний 

посібник. Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2013. 220 с. 

3. Маркіна І. А. Контролінг для менеджерів 

: навч. посіб. Таран-Лала О. М, Гунченко М. 

В. Київ : «Центр учбової літератури», 2013. 

304 с.  

4. Аналіз господарської діяльності: нав. 

посіб. / за редакцією І.В. Сіменко, Т.Д. 



 Косової: Київ: «Центр учбової літератури», 

2013. 384 с. URL: 

https://pe.nmu.org.ua/ua/student/informzabezp/

%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%8

3%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20

%D0%90%D0%93%D0%94%D0%9F.pdf.  

5. Лозовицький Д.С. Контролінг. 

Навчальний посібник. Львів: Видавництво 

ЛьвДУВС, 2012. 310с. URL:  

https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/56046/m

od_folder/content/0/%D0%9B%D0%BE%D0%

B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D

1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.%20%D0

%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%

D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B

3.pdf?forcedownload=1 

6. Яковенко О.І. Управління проєктами та 

ризиками: навчальний посібник. Ніжен: 

Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. 196с. 

Завдання для самостійної роботи: 

 

Тезово складіть конспект за питаннями: 

1. Зміст контролю і моніторингу процесів 

реалізації проєкту 

2.  Інструменти контролю 

3. Контроль витрат на реалізацію проєкту 

Управління змінами в процесі реалізації 

проєкту 

Завдання для: 

1. Запропонуйте проєкт підвищення 

ефективності діяльності організації (вид 

діяльності та організаційно-правова 

форма може бути будь-якою). Визначте 

ключові показники та критичні точки за 

кожним етапом (аспектом) виконання 

проєкту. Визначте методи контролю, 

послідовність їх здійснення, необідні 

комунікації, звітність та відповідальних 

осіб. 

 

Ситуація 1. Ви – менеджер проєкту з 

реконструкції виробничої лінії на «Сонечко». 

За планом протягом 30 днів проєктна 

команда мала виконати 100% обсягів робіт за 

проєктом, які коштують 7360 тис. грн. Але 

після закінчення звітного періоду Ви 

отримали таку інформацію: фактичний обсяг 

виконаних робіт за 30 днів склав 85% усієї 

роботи, плановий бюджет на відповідну дату 

1. Маркіна І. А. Контролінг для 

менеджерів : навч. посіб. Таран-Лала О. М, 

Гунченко М. В. Київ : «Центр учбової 

літератури», 2013. 304 с.  

2. Яковенко О.І. Управління проєктами 

та ризиками: навчальний посібник. Ніжен: 

Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. 196с. 

3. Петрович Й.М., Новаківський.І.І. 

Управління проєктами: підручник Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2018. 

396 с.  

4. Строкович Г. В. Управління 

проєктами: підручник для студентів 

економічних спеціальностей Харків: Вид-во 

НУА, 2013. 220 с. 

5. Швиданенко Г. О., Лаврененко В. В., 

Приходько Л. М., Швидка О. М. Контролінг : 

навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. 

Rbїd ^ RYTE? 2013/ 240c/ URL^ 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/252

15/Kontroling.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

6. Андрієнко А. Управління проєктами в 

бізнес-об‘єднаннях малих і середніх 

підприємств.ProjectM_BMOs_kmbs_Andriien

ko.pdf. URL: https://platforma-msb.org/wp-

content/uploads/2018/04/ProjectM_BMOs_kmb

s_Andriienko.pdf. 

 

https://pe.nmu.org.ua/ua/student/informzabezp/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%93%D0%94%D0%9F.pdf
https://pe.nmu.org.ua/ua/student/informzabezp/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%93%D0%94%D0%9F.pdf
https://pe.nmu.org.ua/ua/student/informzabezp/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%93%D0%94%D0%9F.pdf
https://pe.nmu.org.ua/ua/student/informzabezp/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%90%D0%93%D0%94%D0%9F.pdf
https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/56046/mod_folder/content/0/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3.pdf?forcedownload=1
https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/56046/mod_folder/content/0/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3.pdf?forcedownload=1
https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/56046/mod_folder/content/0/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3.pdf?forcedownload=1
https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/56046/mod_folder/content/0/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3.pdf?forcedownload=1
https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/56046/mod_folder/content/0/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3.pdf?forcedownload=1
https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/56046/mod_folder/content/0/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3.pdf?forcedownload=1
https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/56046/mod_folder/content/0/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3.pdf?forcedownload=1
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/25215/Kontroling.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/25215/Kontroling.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2018/04/ProjectM_BMOs_kmbs_Andriienko.pdf
https://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2018/04/ProjectM_BMOs_kmbs_Andriienko.pdf
https://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2018/04/ProjectM_BMOs_kmbs_Andriienko.pdf


6500 тис. грн. Прогнозований термін 

виконання проєкту 10 днів (разом 40 днів). 

Оцінить хід виконання проєкту. 

Завдання має бути надіслано  на перевірку 

не пізніше ніж за 2 дні до дати 

семінарського заняття 

 

Тема № 6. Управління ризиками в проєктній діяльності   

  

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (-): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни  

. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Зміст та організація процесу 

управління ризиками в проєктній діяльності. 

2. Методи та інструменти ідентифікації 

та оцінки ризиків. 

3. Алгоритм дій менеджменту проєкту 

щодо виявлення попередження та 

знешкодження ризиків реалізації проєкту. 

 

Розв‘язання задач (типові задачі для 

розв‘язання подано нижче). 

1. Яковенко О.І. Управління проєктами та 

ризиками: навчальний посібник. Ніжен: 

Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. 196с.  

2. Ноздріна Л.В., Ящук В.І., Полотай О.І. 

Управління проєктами: підручник. Київ: 

Центр учбової літератури, 2010. 432с.  

3. Фещур Р.В., Кічор В. П., Якимів А. І., та 

ін. Прийняття проєктних рішень: навчальний 

посібник. Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2013. 220 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Тезово складіть конспект за питаннями: 

1. Загальні поняття управління ризиками в 

проєктній діяльності 

2. Теоретико методичні засади планування, 

моніторингу і контролю ризиків проєкту 

3. Ідентифікація і ранжування проєктних 

ризиків 

4. Планування адоптивних дій щодо ризиків 

проєктної діяльності 

Завдання: 

1. За результатами вивчення літератури 

складіть порівняльну таблицю методів 

аналізу ризиків із зазначенням зміст 

метода, особливості застосування, 

переваги, недоліки, доцільність 

застосовувати у відповідності до виду 

ризику і стадії ЖЦ проєкту.  

2. Запропонуйте проєкт соціально-

економічного розвитку вашого міста 

(селища) або організації. Здійсніть 

стратегічний аналіз середовища, визначте 

ризики реалізації проєкту, оцініть їх, та 

1. Яковенко О.І. Управління проєктами та 

ризиками: навчальний посібник. Ніжен: 

Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. 196с. 
 

2. Васильєва Т. А., Лєонов С. В., Кривич Я. 

М. та ін. Економічний ризик: методи оцінки 

та управління: навч. посібник. під заг. ред. д-

ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої, канд. 

екон. наук Я. М. Кривич. Суми : ДВНЗ 

―УАБС НБУ‖, 2015. 208 с. URL: 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/50229/5/Ekonomichnyi_r

yzyk%20.pdf;jsessionid=899F2FC2C82885444

C4631E0B0ACC298.  

3. Боровик М. В. Ризик-менеджмент : 

конспект лекцій для студентів магістратури 

усіх форм навчання спеціальності 073  

Менеджмент. 

Харків :ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 65 

с. URL: 

https://core.ac.uk/download/pdf/154806591.pdf.  

4. Стрельбіцька Н.Є. Конспект лекцій до 

вивчення дисципліни «Управління ризиками 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/50229/5/Ekonomichnyi_ryzyk%20.pdf;jsessionid=899F2FC2C82885444C4631E0B0ACC298
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/50229/5/Ekonomichnyi_ryzyk%20.pdf;jsessionid=899F2FC2C82885444C4631E0B0ACC298
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/50229/5/Ekonomichnyi_ryzyk%20.pdf;jsessionid=899F2FC2C82885444C4631E0B0ACC298
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/50229/5/Ekonomichnyi_ryzyk%20.pdf;jsessionid=899F2FC2C82885444C4631E0B0ACC298
https://core.ac.uk/download/pdf/154806591.pdf


запропонуйте план адаптивних дій щодо 

знешкодження або попередження ризиків 

 

Завдання має бути надіслано  на перевірку 

не пізніше ніж за 2 дні до дати 

семінарського заняття 

 

в ЗЕД» для студентів галузі знань 0305 

«Економіка і підприємництво». Тернопіль: 

ТНЕУ, 2010. 81с. URL:  
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/609/

1/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0

%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD

%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D0%B7%D

0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8

%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%BE%D0%

B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D

1%8C%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE

%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1

%87%D0%BD%D1%96%D0%B9%2081.pdf 
5. Андрієнко А. Управління проєктами в 

бізнес-об‘єднаннях малих і середніх 

підприємств.ProjectM_BMOs_kmbs_Andriien

ko.pdf. URL: https://platforma-msb.org/wp-

content/uploads/2018/04/ProjectM_BMOs_kmb

s_Andriienko.pdf . 
6. Артюх О.В., Яковенко О.І., Муренко Т.О. 

Ідентифікація та оцінка ризиків у сфері 

податкового аудиту: питання методичного 

забезпечення. Приазовський економічний вісник: 

електронний науковий журнал. Випуск 

2(19)2020. URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-19 
7. Yakovenko O. The Practical Aspect of the 

Application of Methods for Assessing the 

Economic Decisions of Enterprises VECTOR 

EUROPEAN Revistă științifico-practică. 

CHIȘINĂU.  Nr. 2. 2018. Р.88 ‒ 91. 

(Молдова). 
8. Яковенко О.І. Використання зарубіжного 

досвіду здійснення конкурентної розвідки для 

забезпечення економічної безпеки вітчизняних 

підприємств. Теорії конкуренції та практика 

визначення конкурентоспроможності в умовах 

безпекоорієнтованого розвитку: кол. 

монографія / за ред. М.М. Меркулов. Ізмаїл, 

Одеса: Фенікс, 2020. С.171-180. 
 

Тема № 7. Управління якістю виконання проєкту      

  

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (-): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни 

 

Семінарське заняття (-.): 

непередбачено у робочій програмі 

  

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/609/1/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B9%2081.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/609/1/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B9%2081.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/609/1/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B9%2081.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/609/1/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B9%2081.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/609/1/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B9%2081.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/609/1/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B9%2081.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/609/1/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B9%2081.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/609/1/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B9%2081.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/609/1/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B9%2081.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/609/1/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B9%2081.pdf
https://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2018/04/ProjectM_BMOs_kmbs_Andriienko.pdf
https://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2018/04/ProjectM_BMOs_kmbs_Andriienko.pdf
https://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2018/04/ProjectM_BMOs_kmbs_Andriienko.pdf
http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-19


навчальної дисципліни 

Завдання для самостійної роботи: 

Тезово складіть конспект за питаннями: 

1. Зміст процесу управління якістю в 

контексті проєктної діяльності 

2. Планування і контроль якості проєкту 

3. Забезпечення якості  виконання проєкту 

4. Організація і проведення торгів за 

проєктами 

5. Структура та нормативно-правове 

забезпечення процесу управління якістю 

виконання проєкту. 

6. Практичні аспекти застосування методів 

планування якості проєкту 

7. Методи та інструменти контролю якості 

виконання проєкту. 

8. Методи забезпечення якості виконання 

проєкту. 

9. Організація і проведення торгів за 

проєктами в контексті забезпечення 

якості його реалізації 

 

Завдання: 

 Ситуація 1. Вас призначено менеджером з 

питань якості в проєкті розвитку організації. 

Ви як професіонал з питань якості хочете 

розробити та запровадити в проєктну 

практику політику в сфері якості. У Вас є 

орієнтовна структура системи якості, 

необхідно її вдосконалити та розробити 

конкретні заходи щодо її реалізації. 

Орієнтовна структура системи якості 

1. Керівництво по якості (структура, зв‘язок з 

ISO 9001). 

2. Якість. 

3. Управління роботами з якості. 

4. Роботи по якості за різними напрямками 

(розробка продукції, планування 

виробництва, закупки, виробництво, технічна 

інспекція, взаємовідносини із 

споживачем, обслуговування та ін.). 

5. Підтримка і вдосконалення якості. 

6. Допоміжні засоби. 

7. Документи по якості. 

8. Технологія виміру і тестування якості. 

9. Статистичні методи. 

Ситуація 2. У процесі реалізації проєкту, Ви, 

1. Фесенко Т. Г. Управління проєктами: 

теорія та практика виконання 

проєктних дій: навч. посібник. Харк. 

нац. акад. міськ. госп-ва. Харків : 

ХНАМГ, 2012. 181 с. URL: 

http://www.oridu.odessa.ua/7/7/metoduchni-

rek/t/02.pdf  

2. Микитюк П. П. Управлыння 

проєктами: Навч. пос. для студ. вищ. 

навч. закладів. Тернопіль, 2014. 270 с. 

URL: 

http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19680/

03_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%

87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%

BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%

D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%

D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf 

3. Яковенко О.І. Управління проєктами та 

ризиками: навчальний посібник. 

Ніжен: Видавець ПП Лисенко М.М., 

2019. 196с. 

4. Конспект лекцій з дисципліни 

«Менеджмент за видами економічної 

діяльності» для здобувачів вищої 

освіти освітньо-наукової програми 

(підготовки докторів філософії) 

спеціальності 073 «Менеджмент» 

/Укладач Коренюк П.І. Кам‗янське: 

ДДТУ, 2018 295 с. 

5. Буріменко Ю. І., Галан Л. В., Лебедєва 

І. Ю. та ін. Управління проєктами: 

навч. посіб./ за ред. Ю. І. Буріменко. 

Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2017. 

208 с. URL: 

https://metod.onat.edu.ua/download/410.  

6. Пуліна Т. В. Управління якістю в 

проєктному менеджменті органів 

публічної влади. Державне 

управління. Інвестиції: практика та 

досвід № 18/2017. URL: 

http://www.investplan.com.ua/pdf/18_20

17/14.pdf. 

7. Застосування інструментарію GAP-

аналізу у формуванні стратегії 

розвитку фінансового потенціалу 

туристичного підприємства. URL: 

http://www.oridu.odessa.ua/7/7/metoduchni-rek/t/02.pdf
http://www.oridu.odessa.ua/7/7/metoduchni-rek/t/02.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19680/03_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19680/03_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19680/03_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19680/03_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19680/03_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/retrieve/19680/03_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
https://metod.onat.edu.ua/download/410
http://www.investplan.com.ua/pdf/18_2017/14.pdf
http://www.investplan.com.ua/pdf/18_2017/14.pdf


як проєкт-менеджер, повинні скласти звіт з 

робіт щодо якості керівнику відділу. Звіт  має 

містити розділи: 

1. Планування інспекції. 

2. Виміри. 

3. Вихідна інспекція. 

4. Заключна інспекція. 

5. Відповідальність. 

Розробіть бюджет проєкту у розрізі витрат на 

забезпечення якості 

продукції проєкту. 

 

Конспект з питань здобувач має мати у 

наявності та представити на перевірку за 

тиждень до початку екзаменаційної сесії, а 

також виконані завдання  

https://conf.ztu.edu.ua/wp-

content/uploads/2017/04/171.pdf. 

8. Особливості застосування бенчмаркінгу 

в Україні. URL:  

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/1

6227/1/74_Shandr%D1%96vska_140_14

1_Modern_Problems.pdf. 

9. SWOT-аналіз як основний інструмент 

стратегічного управління, його 

переваги і недоліки. URL: 

http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/

Economics/58123.doc.htm 

 

Типові задачі для розв’язання на семінарських заняттях: 

Задача 1 

Реальна майбутня вартість інвестованих грошових коштів через 4 роки складатиме 8675 

гривень. Визначити суму інвестицій, якщо реальна позикова ставка становить 20% при темпі 

інфляції  -15% у перший рік. За прогнозами фахівців очікується зростання темпів інфляції  у 

середньому на 8% щорічно. 

 

Задача 2 

Фірма реалізує інвестиційний проєкт, від якого плануються наступні припливи: через 1 

рік – 1000 гривень, через 2 роки - 1200 гривень, через 3 року – 1500 гривень. Визначити 

теперішню вартість грошових потоків від проєкту, якщо реальна позикова ставка становить 

12% річних, при цьому планується щорічне зростання рівню інфляції на 2%. 

Задача 3 

 Сума амортизаційних відрахувань по активу при прямолінійному методу амортизації 

складає 20 тис. грн., а при прискореному – 40 тис. грн. Коефіцієнт капіталізації прибутку 

становить 0,5. Ставка оподаткування прибутку 18%. 

 Розрахувати річний ефект прискореної амортизації. 

 

Задача 4 

Цех з виробу вікон планує замінити діюче обладнання, яке має можливість продати за 

1000 гвн., на нове, вартістю 3000 грн. Реалізація даного проєкту приведе до підвищення 

обсягів реалізації на 2000 грн. протягом 4-х років при відповідному підвищенні витрат на 800 

грн. щорічно. Крім того, планується підвищення витрат на 10% у рік протягом життєвого 

циклу проєкту. Визначити потоки від проєкту при реальній ставці доходу 10% та очікуваному 

рівні інфляції 7% за рік. Розрахунки зробити з урахуванням податків. 

 

Задача 5 

Підприємство планує закупити фасувальну машину вартістю 16000 гривень. Вивчення 

персоналу обійдеться підприємству у  100 гривень, експлуатаційні витрати на устаткування 

становлять 3000 гривень щорічно, при цьому господарський суб‘єкт одержує економію на 

https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/171.pdf
https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/04/171.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16227/1/74_Shandr%D1%96vska_140_141_Modern_Problems.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16227/1/74_Shandr%D1%96vska_140_141_Modern_Problems.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16227/1/74_Shandr%D1%96vska_140_141_Modern_Problems.pdf
http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/Economics/58123.doc.htm
http://www.rusnauka.com/3_SND_2010/Economics/58123.doc.htm


фасуванні продукції, яка оцінюється у 7000 гривень кожного року життєвого циклу проєкту. 

Строк експлуатації машини за планом проєкт-менеджера – 6 років, після цього за оцінками 

фахівців її можна продати за 3000 гривень (амортизація та оподаткування у розрахунок не 

брати). Оцінити потоки поданого проєкту при вартості капіталу 12% річних. 

 

Задача 6 

Проєкт, що планується для реалізації на підприємстві Х потребує початкових витрат у 

розмірі 5000 гривень, його строк життя 3 роки при вартості капіталу 7% річних. Інші 

характеристики проєкту подано у табл. 1. Планується, що обсяги продажу кожного року, а 

також щорічні потоки грошових коштів: а) будуть незалежними від продажу та потоків інших 

років; б) матимуть позитивну лінійну кореляційну залежність; в) потоки 2-х перших років 

проєкту матимуть позитивну кореляційну залежність, потік 3-го року є незалежним від інших 

потоків. 

Оцінити доцільність реалізації даного проєкту з позиції його ризикованості. 

Можливі результати проєкту та їх вірогідність 

1 рік 2 рік 3 рік 

Потік 

грошових коштів 

Віро

гід-ність 

Потік 

грошових 

коштів 

Віро

гід-ність 

Потік 

грошових 

коштів 

Віро

гід-ність 

1000 0.1 0 0.1 -1000 0.1 

2000 0.2 1000 0.2 0 0.2 

3000 0.4 2000 0.4 1000 0.4 

4000 0.2 3000 0.2 2000 0.2 

5000 0.1 4000 0.1 3000 0.1 

 

Задача 7 

Вибрати з двох проєктів найменш ризикований шляхом розрахунку коефіцієнтів 

варіації (дисперсії та середньоквадратичного відхилення) 

Проєкт 1. Початкові витрати складають 3000 грн, життєвий цикл проєкту становить 3 

роки, обсяги продажу першого року є незалежними від двох інших, а обсяги продажу 

наступних пов‘язані лінійною кореляційною залежністю. 

Проєкт 2. Початкові витрати складають 5000 грн, життєвий цикл проєкту становить 3 

роки, обсяги продажу  є незалежними один від одного. Вартість капіталу в обох проєктах 5%. 

Необхідні дані містить табл. 1. 

Таблиця 1  

 Можливі результати та їх вірогідність 

1 рік 2 рік 3 рік 
Потоки Вірогідн. Потоки Вірогідн. Потоки Вірогідн. 

П1 П2 П1 П2 П1 П2 П1 П2 П1 П2 П1 П2 

2000 4000 0.1 0.10 -1000 2000 0.10 0.10 -2000 1000 0.10 0.10 

3000 5000 0.25 0.20 0 3000 0.25 0.20 -1000 2000 0.25 0.20 

4000 6000 0.30 0.40 1000 4000 0.30 0.40 0 3000 0.30 0.40 

5000 7000 0.25 0.20 2000 5000 0.25 0.20 1000 4000 0.25 0.20 

6000 8000 0.10 0.10 3000 6000 0.10 0.10 2000 5000 0.10 0.10 

Задача 8 

Оцінити проєкт освоєння нової технологічної лінії вдосконалення виробництва в 

будівельному підприємстві. Первинні інвестиції  складають 30000 грн., період життя проєкту 

4 роки. Проєкт передбачає випуск нової продукції в обсязі 3 тисяч тон за ціною 8 грн./тон.  



Витрати на оплату праці на одиницю продукції становлять 2 грн., а на матеріали – 1,8 

грн.; вартість капіталу – 12% річних.  

Зробити аналіз чутливості проєкту на зміну наступних чинників: 

а) підвищення ставки дисконту на 8% 

б) зниження обсягу продажу на 8% 

в) зниження ціни одиниці продукції на 8% 

г) підвищення витрат на працю на 8% 

д) підвищення витрат на матеріали на 8% 

є) зменшення періоду життя на 8% 

Рішення оформити у вигляді таблиці, за результатами аналізу написати пояснювальну 

записку. 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов‘язково бути присутніми на семінарських 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був 

відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після 

повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений 

термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 

балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі 

виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. 

Присутність на модульній контрольній роботі є обов‘язковою. У випадку відсутності 

студента на проміжному 

контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша дата 

складання модульної контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях 

є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення 

модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 

виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 

Зразок модульної контрольної роботи 

Варіант 1 

1. Розкрийте сутність системи управління проєктами, її елемента. 

2. Розкрийте зміст управління розробкою проєктів. 

Завдання 1:  

Визначте найбільш ризикований проєкт, врахувавши середньоквадратичне відхилення. 

Таблиця 1. 

Проєкт А Проєкт Б 

Можливі 

значення доходу 

(NPV) 

Ймовірність 

одержання доходу 

(Р) 

Можливі 

значення доходу 

(NPV) 

Ймовірність 

одержання доходу 

(Р) 



100 0,2 -7200 0,2 

500 0,4 1000 0,3 

700 0,3 3000 0,3 

1500 0,1 5000 0,2 

 

Ситуація 2. Ви - один із постачальників, який бажає взяти участь у торгах із метою 

надання робіт по будівництву. Вам необхідно скласти тендерну пропозицію, яка повинна 

містити такі відомості: кваліфікація учасника торгів - документальне свідчення того, що 

учасник торгів задовольняє мінімальним кваліфікаційним вимогам, визначеним 

замовником; ціни по кожному розділу робіт окремо; відповідність товару (свідчення, що 

товар відповідає тендерній документації);перелік субпідрядників; відхилення від вимог 

тендерної документації, а також інформацію про додаткову економію (або інші вигоди), 

пов'язану з кожним таким відхиленням; будь-яка інша документація та інформація, що 

може бути зазначена в тендерній пропозиції. 

 

Варіант 2 

1. Визначте і охарактеризуйте основні ознаки проєкту. 

2. Розкрийте сутність , цілі, завдання  і засоби організації зворотного зв‘язку в процесі 

управління проєктами. 

 
Ситуація 1. Під час проведення відкритих торгів замовник здійснює реєстрацію всіх 

потенційних учасників у спеціальному журналі реєстрацій. Один із постачальників-учасників 

надіслав у письмовій формі прохання ознайомитись із даним журналом. Замовник відмовив 

учаснику, пояснивши, що ці дані є комерційною таємницею. Чи правомірні дії замовника? 

Відповідь обґрунтуйте. 

Ситуація 2. Необхідно провести якісний аналіз ризиків відповідно  даних умов. 

ПАТ "Автобуд" створене в процесі приватизації державного автотранспортного 

підприємства. Предмет діяльності підприємства — надання послуг фізичним та юридичним 

особам по пасажирських та вантажних перевезеннях. 

Протягом двох років підприємство періодично надає послуги по вантажних перевезеннях 

ПАТ "Житомирхліб", яке займається виробництвом хлібобулочних виробів та поставкою їх 

фірмовим та торговим підприємствам м. Житомира та Житомирської обл. Питома вага послуг 

у Цвітному році, що надаються ПАТ "Автобудом" ПАТ "Житомирхліб", в Загальному обсязі 

становить 19%, а надання послуг населенню — 50%. Основні показники господарської 

діяльності ПАТ "Автобуд" подані у таблиці. 

Таблиця 1  

Показник 2019рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, 

товарів, послуг), тис.грн. 

25000 15000 20000 14000 

Собівартість реалізованої продукції (робіт, 

товарів, послуг), тис.грн. 

16000 10000 16000 12000 

Середньооблікова чисельність працівників, 

осіб 

26

0 

20

0 

18

0 

16

0 

Кількість автомобілів всього, в т.ч.: 20

0 

15

0 

10

0 

82 

Вантажних 17

0 

12

7 

64 27 

Мікроавтобусів 20 20 35 52 



Легкових  10 3 1 3 

Дебіторська заборгованість, тис.грн. 40

00 

30

00 

48

00 

40

00 

Кредиторська заборгованість, тис.грн. 40

30 

55

00 

68

00 

80

00 

 

Форма підсумкового контроля екзамен. 

Екзамен проводиться у тестовій формі на платформі Moodle.  

Перелік питань для підготовки до екзамену 

3. Сутність системи управління проєктами та ризиками, її елемента 

4. Організація процесу  управління проєктами та ризиками. 

5. Основні ознаки проєкту та ризиків. 

6. Сутність проєктів та їх класифікація.  

7.  Поняття життєвого циклу проєкту, основні фази та очікувані ризики.  

8. Основні етапи структурування проєкту та визначення ризиків.  

9. Суб‘єкти та об‘єкти процесу управління проєкттами та ризиками.  

10. Обґрунтування доцільності проєкту в умовах невизначеності та ризику.  

11. Оцінка ефективності проєкту в умовах невизначеності та ризику. 

12. Організація системи управління проєктами та ризиками. 

13. Проєктування організаційної структури управління проєктами та ризиками. 

14. Переваги та недоліки матричної структур управління проєктами та ризиками 

15. Переваги та недоліки функціональної структури управління проєктами та ризиками 

16. Переваги та недоліки проєктної структури управління проєктами та ризиками. 

17.  Формування команди проєкту. 

18. Управління конфліктами в проєктах. 

19. Лідерство і мотивація в проєктах 

20.  Види проєктного аналізу.  

21.  Критерії оцінки життєздатності проєкту в умовах невизначеності та ризику.  

22. Складові системи планування проєкту. 

23.  Методика  розробки проєктно-кошторисної документації.  

24. Засоби та джерела фінансування проєкту.  

25.  Порядок складання та призначення кошторису.  

26.  Поняття бюджету проєкту та порядок його складання.  

27. Методологічні підходи до  планування проєкту та оцінки ризиків.  

28. Система контролю дотримання параметрів проєкту. 

29. Внесення змін у виконання проєкту та іх комплексний аналіз в умовах невизначеності та 

ризику. 

30. Планування послідовності робіт за проєктом 

31. Календарне планування робіт. 

32. Мета, завдання та методологія розробки сіткових графіків. 

33. Джерела ресурсного забезпечення проєкту та іх вибір. 

34. Планування витрат. 

35. Сутність, цілі і завдання контролю за виконанням проєкту в умовах невизначеності та 

ризику. 

36. Методи контролю розробки та реалізації проєкту в умовах невизначеності та ризику. 

37. Звітність у системі контролю за виконанням проєкту. 

38. Вимірювання й аналіз показників виконання проєкту в умовах невизначеності та ризику. 

39. Поняття ризику та невизначеності та їх вплив на управління проєктною діяльністю.  

40. Класифікація ризиків проєкту. 



41. Причини виникнення та чинники впливу на динаміку ризиків. 

42. Методи аналізу ризиків проєктної діяльності.  

43.  Методи зниження ризиків проєктної діяльності.  

44. Чинники вибору структури управління проєктом в умовах невизначеності та ризику.  

45.  Функціональні обов‘язки керівника проєкту в організаційних структурах 

різного типу. 

46. Основні принципи концепції управління якістю у проєктній діяльності.  

47. Сутність управління якістю проєкта в умовах невизначеності та ризику. 

48. Класифікація методів контролю якості.  

49. Витрати на забезпечення якості проєкту в недетермінованих умовах функціонування 

підприємства. 

50. Методи контролю за якістю проєктав умовах невизначеності та ризику. 

51. Організація торгів за проєктами.   

52.  Необхідність використання інформаційних технологій в управлінні 

Проєктами та ризиками. 

53. Управління розробкою проєктів та ризиками . 

54. Управління реалізацією проєкта. 

55. Сутність , цілі, завдання  і засоби організації зворотного зв‘язку в процесі управління 

проєктами. 

56. Проблеми впровадження систем автоматизації управління проєктами. 

57. Система автоматизації управління проєктами Microsoft Project. 

58. Управління реалізацією проєктів. 

59. Управління структурою витрат в проєктах.в не детермінованих умовах функціонування 

підприємств. 

60. Розрахунок беззбитковості проєкту. 

61. Управління інвестиційними  проєктами та ризиками, що їх супроводжують. 

62. Методи оцінки інвестиційних проєктів та інвестиційнх ризиків. 

63. Метод розрахунку  чистого приведеної вартості. 

64. Метод розрахунку  індексу рентабельності. 

65. Метод  визначення строку  окупності. 

66. Метод розрахунку коефіцієнту  ефективності  інвестицій. 

67. Аналіз альтернативних проєктів. 

68. Порівняльний аналіз  проєктів  різної тривалості. 

69. Аналіз інвестиційних проєктів в умовах інфляції і ризику. 

70. Принципи  управління ризиками проєктів. 

71. Матеріально-технічна  підготовка  проєкту в умовах невизначеності та ризику. 

72. Оцінка ефективності проєкту 

73. Методи розрахунку  показників проєкту та ризику. 

74. Людський фактор в управлінні проєктами та ризиками. 

75. Психологічні аспекти  менеджменту проєкта. 

76.  Управління поведінкою зацікавлених осіб. 

77. Створення проєктної команди. 

Приклад тестових завдань: 

1. Процес управління проєктом полягає в: 

а) управлінні ресурсами проєкту; 

б управлінні командою проєкту для досягнення цілі проєкту; 

в) управлінні командою і ресурсами проєкту за допомогою специфічних методів, що 

забезпечує успішне  завершення проєкту і досягнення його цілей у межах визначеного 

терміну і бюджету; 



д)управлінні часом проєкту. 

 

2. До головних ознак проєкту відносять: 

а) зміну певного стану для забезпечення реалізації мети проєкту;  

б) обмеженість ресурсів; 

в) складність; 

д) унікальність. 

3. Організаційна структура, яку утворено на термін реалізації проєкту для досягнення його 

цілей, і яку очолює керівник проєкту ‒ це: 

а) проєктувальник;  

б) інвестор; 

в) ініціатор; 

д) команда проєкту. 

 

4. Зовнішнє оточення проєкту ‒ це: 

а) сукупність чинників і об‘єктів, що безпосередньо не беруть участі 

в проєкті, але у той же час впливають на проєкт та взаємодіють з проєктом і певними його 

частинами та учасниками; 

б) сукупність всіх бенифіціаріїв проєкту; 

в) сукупність незалежних господарюючих суб'єктів, які здійснюють безпосередню взаємодію 

з учасниками проєкту; 

д) сукупність усіх чинників і об‘єктів та суб‘єктів, що здійснюють вплив. на проєкт. 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 

Підсумковий 

бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 відмінно 

89-70 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

1-25 

 
Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного, проміжного та підсумкового 

контролю. Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських 

заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль 

відбувається відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень 

студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-

zi-zminamy.pdf  

Максимальна 

кількість 

балів 

40 балів 

 (поточний контроль) – 

середньозважений бал 

оцінок за відповіді на 

10 балів  

(проміжний контроль) – 

за результатами  

виконання 

50 балів 

(підсумковий  

контроль) 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних 

завдань, який переводиться 

у 100- бальну шкалу з 

ваговим коефіцієнтом.0,4 

модульної контрольної 

роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

20 балів (поточний 

контроль) 

6 балів (проміжний 

контроль) 

26 балів 

(підсумковий 

контроль) 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними індивідуальна 

та самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5».  

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

на семінарських заняттях  

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов‘язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв‘язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов‘язкову літературу, розв‘язує задачі 

стандартним способом, послуговується науковою термінологією. 

Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини 

та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні 

неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 

завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 



матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Максимальна кількість балів за виконання будь-якого з видів індивідуальних завдань 

складає 5 балів. 

Критеріями оцінювання анотацій наукових статей є вміння студента стисло визначати 

ключові позиції, які викладені автором у статті. Критеріями оцінювання роботи з усними 

джерелами є здатність студента збирати джерельну інформацію та критично її 

опрацьовувати. Оцінювання доповіді (реферату) здійснюється за такими критеріями: 

самостійність та оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, 

здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та 

відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на джерела.  

Критеріями розв‘язання задач (ситуацій) знання методики здійснення розрахунків, 

вміння нестандартно підходити до розвязання управлінських ситуацій та робити обґрунтовані 

висновки. 

Індивідуальне завдання є обов‘язковим для виконання та передбачає написання 

реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у  здобувач освіти може запропонувати 

свою тему у відповідності до особистих науково-дослідних інтересів та погодити її з 

викладачем. Також за бажанням студент може написати декілька рефератів протягом 

семестру для підвищення загальної оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування 

курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus. 

Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

Тематика рефератів: 

1. Сутність проєктів та їх класифікація.  

2. Поняття життєвого циклу проєкту та основні фази.  

3. Основні етапи структурування проєкту.  

4. Основні учасники проєкту.  

5. Основні критерії оцінки можливості прийняття проєкту.  

6. Види проєктного аналізу.  

7. Критерії оцінки життєздатності проєкту.  

8. основні етапи розробки проєктно-кошторисної документації.  

9. Засоби та джерела фінансування проєкту.  

10. Призначення кошторису.  

11. Поняття бюджету проєкту.  

12. Основні етапи планування проєкту.  

13. Поняття ризику. Основні види ризиків.  

14. Методи аналізу ризиків.  

15. Можливості зниження ризику.  

16. Сутність перевірки стійкості проєкту.  

17. Основні типи інструментів управління проєктними ризиками.  

18. Інструменти скасування проєктних ризиків.  

19. Основні принципи зниження ризиків проєкту.  

20. Переваги і недоліки функціональної, матричної та проєктної структур управління.  

21. Чинники вибору структури управління проєктом.  

22. Функціональні обов‘язки керівника проєкту в організаційних структурах різного типу.  



 


