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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 5 
Лекції: 

20 6 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 150   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:1 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр:1 
Семінарські заняття: 

20 4 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 3 

- самостійна робота: 7 

Консультації: 

-  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

110 140 

 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є процеси управління проектами та 

ризиками, які здійснюються із застосуванням специфічних методів та інструментів, що 

забезпечують досягнення проектних цілей. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Управління проектами та ризиками» є 

вивчення студентами методів та методики управління проектами, формування та розвиток  

загальних і спеціальних (фахових) компетентностей щодо обґрунтування проектних рішень, 

розробки та ефективного впровадження проектів, набуття навиків використання отриманих 

знань для забезпечення досягнення цілей  проектної 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 проектування».  

 Міждисциплінарні зв’язки окремих тем дисципліни «Управління проектами та 

ризиками» тісно пов‘язано з такими предметами як: «Економічне управління діяльністю 

суб‘єктів господарювання», «Організаційне проектування», «Економіка і організація 

інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства».  

 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми: «Менеджмент. Управління навчальним закладом», «Менеджмент: 

адміністрування діяльності суб‘єктів господарювання». 

 

 

 

 

 



 

 

 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  

результати навчання за дисципліною 

Шиф

р  

комп

етент

ності 

 

Компетентності 

Шифр  

програ

мних 

результ

атів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК2.    Здатність до спілкуватися з 
представниками інших 

професійних груп різного рівня 
(з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної 
діяльності); 

ПРН 7.  

 

 

 

 

Організовувати та здійснювати 

ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних 

професійних груп та в міжнародному 

контексті; 

 

ЗК 3 Навички використання 
інформаційних та 
комунікаційних технологій; 

ПРН 2. Ідентифікувати проблеми організації 

та обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення 

організації (підрозділу); 

ЗК4. Здатність мотивувати людей та 
рухатися до спільної 

мети; 

ПРН 4. 

 

Обґрунтовувати та управляти 

проектами, генерувати підприємницькі 

ідеї; 

ПРН 12 Вміти делегувати повноваження та 

керівництво організацією 

(підрозділом); 

ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення організації (підрозділу). 

ЗК 6 Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність); 

ПРН 6. Мати навички прийняття, 

обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність; 

ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення організації (підрозділу). 

ЗК7. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу 

ПРН 1.  

 

 

Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний 

інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах. 

Спеціальні (фахові) компетентності 

(СК) 

  



СК 2.

  

Здатність встановлювати 

цінності, бачення, місію, цілі та 

критерії, за якими організація 

визначає подальші напрями 

розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні 

стратегії та плани; 

 

ПРН 2. 

 

 

 

 

 

Ідентифікувати проблеми організації 

та обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

ПРН 5. Планувати діяльність організації в 

стратегічному та тактичному розрізах; 

ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення організації (підрозділу); 

СК 4. Здатність до ефективного 

використання та розвитку 

ресурсів організації 

ПРН 6. Мати навички прийняття, 

обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність; 

ПРН 14. 

 

 

Вміти аналізувати й структурувати 

проблеми в діяльності суб‘єктів 

господарювання, ухвалювати 

управлінські рішення та забезпечувати 

умови їх реалізації; 

СК 6. Здатність формувати лідерські 

якості та демонструвати їх в 

процесі управління людьми; 

 

ПРН 10. Демонструвати лідерські навички та 

вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх 

поведінку для вирішення професійних 

задач; 

 

СК 7. Здатність розробляти проекти, 

управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість; 

 

ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти 

проектами, генерувати 

підприємницькі ідеї; 

 

ПРН 12. Вміти делегувати повноваження та 

керівництво організацією 

(підрозділом); 

 

СК 9. Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та 

забезпечувати їх реалізацію. 

 

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний 

інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах. 

ПРН 6. Мати навички прийняття, 

обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та 

соціальну відповідальність; 

ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення 



організації (підрозділу); 

СК 12 Здатність аналізувати 

результати діяльності суб‘єкта 

господарювання, визначати 

необхідні організаційні зміни та 

управляти їх впровадженням в 

недетермінованих умовах 

функціонування. 

ПРН 14. Вміти аналізувати й структурувати 

проблеми в діяльності суб‘єктів 

господарювання, ухвалювати 

управлінські рішення та забезпечувати 

умови їх реалізації; 

ПРН 15. Вміти організовувати та 

адмініструвати діяльність суб‘єкті 

господарювання, визначати необхідні 

зміни та управляти їх впровадженням 

в умовах невизначеності 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною 

 

Шифр  

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 

відповідальність 

ЗК2.      ПРН 7  

ЗК3.  ПРН 2. ПРН 13  

ЗК4.  ПРН 4. ПРН 12, ПРН 13  

ЗК 6.    ПРН 13 ПРН 6 

ЗК 7. ПРН 1    

СК 2.  ПРН 2, ПРН 5  ПРН 13  

СК 4.    ПРН 6, ПРН 14 

СК 6.   ПРН 10  

СК 7.  ПРН 4 ПРН 12  

СК 9. 
ПРН 1 

 
ПРН 13 

ПРН 6 

 

СК 12.    ПРН 14, ПРН 15 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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р
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б
о
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1 Загальна 

характеристика 

менеджменту та 

ризиків проектної 

діяльності 

4 2 2    15 2 2     17 

2 Обґрунтування 

організаційної 

структури 

управління та оцінка 

ефективності 

проекту 

8 4 4    15 2 2     21 

3 Специфіка системи 

планування в процесі 

управління 

проектами 

6 4 2    15 2  2    19 



4 Управління 

ресурсним 

забезпечення 

проекту 

8 4 4    15       23 

5 Контроль процесів 

реалізацією проекту 

в умовах 

невизначеності і 

ризику 

6 2 4    15 2  2    19 

6 Управління 

ризиками в 

проектній діяльності 

4 2 2    15 2 2     17 

7 Управління якістю  

виконання проекту 

4 2 2    16       20 

Проміжний контроль       4       4 

Разом: 40 20 20    110 10 6 4    140 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Загальна характеристика менеджменту та ризиків проектної діяльності 

Сутність менеджменту  та ризиків проектної діяльності. Зміст цілей, процесів та функцій 

управління проектами. Оточення та учасники проекту. Життєвий цикл проекту.Проект. 

Життєвий цикл. Системне функціонування проекту.   Економічна взаємозалежність проекту 

Незалежні проекти. Взаємовиключні проекти. Умовні проекти. Заміщуючи проекти. 

Сінергічні проекти. Клас проектів. Тип проектів. Вид проекту. Тривалість проекту. Масштаб 

проекту. Складність проекту. Потрійні обмеження. Управління проектами. Умови ринку. 

Цілі управління проектами. Функції проектного менеджменту. Оцінка виконання проекту. 

Процеси управління. Ініціатор. Замовник. Інвестор. Керівник проекту. Команда проекту. 

Проектувальник. Генеральний підрядник. Постачальники. Ліцензори. Органи влади. Власник 

земельної ділянки. Виробник кінцевої продукції. Споживачі кінцевої продукції. Інші 

учасники проекту. Поняття ризику. Ризики проектної діяльності. 

 

Тема 2. Обґрунтування організаційної структури управління та оцінка 

ефективності проекту 

Організаційна структура управління проектом: основні типи та базові засади 

створення. Особливості формування проектних команд. Управління організаційною 

поведінкою проектної команди. Заходи попередження та управління конфліктами. 

Визначення організаційних обмежень. Визначення організаційної структури проекту. 

Визначення ролей і відповідальності. Забезпечення повноважень за планом проекту. 

Визначення відповідних засобів зв‘язку. Проведення переговорів з призначення персоналу. 

Публікація інформації про команду. Співвідношення зовнішньої і внутрішньої структури. 

Матрична форма організації управління проектами. Функціональна матриця. Балансова 

матриця. Контрактна матриця. Переваги матричної структури. Матриця відповідальності. 

Централізована / децентралізована форма організації. Визначення цінності проекту. Поняття 

явних і неявних вигід і затрат Критерії успіху та невдачі проекту. Методи оцінки 

ефективності проекту. Вартість і фінансування проекту. Конфігурація та зміни. 

Обґрунтування доцільності проекту  Зміст проектного аналізу(маркетинговий, технічний, 

екологічний, фінансовий, інституційний, соціальний) та послідовність його здійснення. 

Визначення проектних альтернатив. Визначення статуту проекту. Аналіз вхідних даних. 

 

Тема 3. Специфіка системи планування в процесі управління проектами  
Планування проекту. Основні та допоміжні процеси планування проекту. Планування 

витрат. Види проектних витрат. Калькулювання. Структура витрат. Кошторис. Складання 

кошторису. Метод покрокового обчислення витрат. Нормативний метод оцінки витрат. 



Невизначеність та зміни в проекті. Складність та масштабність проекту. Етапи планування 

проекту. Бюджет. Види бюджетів. Процес  бюджетування проектів. Урахування ризиків і їх 

впливу підчас бюджетування проектів. 

 Інтеграція планування і контролю. Інтеграція організації і контролю проекту. 

Інтеграція інформаційної системи управління проектами загальна інтеграція системи 

управління проектами розробка попереднього календарного плану проекту. Фінансове 

планування. Розробка проектно-кошторисної документації ї за проектом. 

Планування в умовах невизначеності і ризику. Планування в умовах обмежених 

ресурсів. Планування в умовах обмеженого часу. Параметричні витрати. Оцінка витрат за 

співвідношення компонентів.  

Документування планових допущень. Створення плану управління проектами. Аналіз 

результатів процесів в процесі планування. Аналіз плану з експертами та зацікавленими 

особами. Представлення плану проекту.  

Сіткове планування. Сітковий графік. Логічні зв‘язки. Стрілчасті графіки. Графіки 

передування. Тривалість робіт. Календар робіт. Параметри сіткового графіку. Графічна 

побудова сіткового графіку. Означення тривалості робіт. Шлях. Ранній початок. Ранні 

закінчення. Пізній початок. Пізнє закінчення. Критичний та некритичний шлях. Запас часу. 

Особливості стрільчастих графіків. Фіктивна робота. Особливості графіків передування. 

Типи зв‘язків між роботами. Очікуваний час виконання робіт. Методи скорочення тривалості 

робіт. Календарне планування. Календарний графік. Цілі календарного планування. Види 

календарних графіків.  

Структуризація проекту. Односпрямована структуризація. Робоча структура проекту. 

WBS. Основні етапи розробки WBS. Принципи ормування рівнів WBS. Робочий пакет. 

Структура робочого проекту. Двоспрямована структуризація. Організаційна структура 

проекту OBS. Система кодування проекту. Кодування WBS. Кодування OBS. WBS – каталог. 

Трьох спрямована структура проекту. Ризики проектів: структура, вплив, передбачуваність. 

 

Тема 4. Управління ресурсним забезпечення проекту 

Процеси управління вартістю проекту. Відповідність наявної і необхідної робочої сили. 

Оцінка обсягу необхідних ресурсів. Ресурсні гістограми. Календар наявних ресурсів. 

Гістограма потреби у ресурсах. Згладжування ресурсних гістограм. Роль менеджера. 

Лідерство. Сфери управління персоналом. Потреби завдань. Потреби команди. Індивідуальні 

потреби. Критерії ефективної роботи менеджера. Команда проекту. Цілі створення проектної 

команди. Етапи створення проектної команди. Функції менеджера проекту. Оцінка 

ефективності діяльності команди. Мотивація персоналу. Структурні елементи 

автоматизованої системи управління проектами. Елементи автоматизованої системи 

управління проектом. Структура робіт проекту. Структура ресурсів проекту. Матриця 

призначень. Процеси управління вартістю проекту. Послідовність дій процесу планування 

ресурсів проекту. Шляхи подолання невідповідності обсягів необхідних і наявних ресурсів 

проекту. Класифікація витрат проектної діяльності та складання бюджетів. Управління 

кадровим забезпеченням  реалізації проекту. Управління МТЗ виконання проекту. 

Управління комунікаціями  і інформаційними зв‘язками проекту. Методи, моделі і аспекти 

управління комунікаціями. Умови створення єдиного інформаційного простору  управління 

проектом. Структура забезпечуючої складової інформаційної системи управління проектом. 

Функції інформаційної системи управління проектами. Види програмних продуктів, що 

використовуються в управлінні проектами. Групи критеріїв для вибору погромного 

забезпечення. Структурні елементи автоматизованої системи управління проектами. 

Функціональні можливості, що забезпечує використання автоматизованої системи 

управління проектом. 

 

Тема 5. Контроль процесів реалізацією проекту в умовах невизначеності і ризику 

Зміст контролю і моніторингу процесів реалізації проекту. Інструменти контролю та 

контроль витрат на реалізацію проекту. Процеси контролю реалізації проекту. Етапи 

процесу контролю реалізації проекту. Види і призначення контролю, що використовуються в 



проектній діяльності. Методи контролю. Моніторинг ходу реалізації проекту. Інструменти 

контролю розкладу виконання проекту. Методи оцінки вартості виконання робіт за 

проектом. Кількісні параметри, що застосовуються у методиці Earned Value. Варіанти 

управлінських дій у разі виникнення відхилень у виконанні проекту  

Управління змінами в процесі реалізації проекту. Причини внесення змін до проекту. 

Зміст і наслідки змін у проекті. Модель планування і контролю проекту. Завдання контролю 

впровадження змін. Дії  щодо створення системи контролю впровадження змін у проект. 

Стадії реалізації контролю внесення змін до проекту. Визначення проекту. Система 

контролю за змінами. Методи аналізу виконання проекту. Аналіз відхилень. Метод 

скоригованого бюджету. Прогнозування остаточних витрат. Система звітування і контролю 

за змінами. Вимоги щодо змін. Пропозиції про внесення змін до проекту. Звіт про виконання 

робіт.  

 

Тема 6. Управління ризиками в проектній діяльності 

Загальні поняття управління ризиками в проектній діяльності. Теоретико методичні 

засади планування, моніторингу і контролю ризиків проекту. Джерела виникнення стану 

невизначеності. Атрибути ризику. Види ризиків у проектній діяльності. Дії проект-

менеджменту щодо визначення атрибутів ризику. Ідентифікація і ранжування проектних 

ризиків. Показники, що впливають на ухвалення рішень щодо попередження (адоптації) 

ризиків проектної діяльності. Причини та наслідки технічних та маркетингових ризиків у 

проектній діяльності. Причини та наслідки політичних і фінансових ризиків. Структура 

процесу управління ризиками проектної діяльності. Процеси управління ризиками проекту 

за РМВОК. Інформаційні джерела, інструменти, методи та результати процесів управління 

ризиками проекту. Зміст інформації, що міститься у плані управління ризиками проекту 

Планування адоптивних дій щодо ризиків проектної діяльності. Оцінка виконання з 

попередніх проектів. Оцінка плану проекту щодо джерел потенційного ризику. Визначення 

потенційних ризикових подій. Трирівневий розподіл вірогідності ризику Відстеження 

виконання проекту на основі виявлення симптомів ризику. Недоліки виконання функцій 

управління проектом, що спричиняють стан невизначеності проекту. Зміст дій проектної 

команди щодо попередження та зниження негативного впливу ризиків проектної діяльності. 

Мета аналізу ризиків. Переваги та недоліки методів, що використовуються для ідентифікації 

ризиків проекту. Методи якісної оцінки ризиків проекту. Результати якісної оцінки ризиків 

проекту. Кількісні методи аналізу ризику. Алгоритм виконання кількісного аналізу ризиків 

проекту. Результати кількісного аналізу ризиків проекту. Зони проектного ризику. Реакції на 

зміни умов. План адоптивних дій щодо ризиків проектної діяльності. Розділи плану 

адоптивних дій на ризики проекту. Типові стратегії планування адоптивних дій щодо ризиків 

проекту. Методи зниження ризику. Заходи щодо зниження ризиків проекту. Види планів 

адоптивних дій на ризики проекту. Алгоритм оцінки ефективності заходів плану адоптивних 

дій щодо ризиків проекту 

 

Тема 7. Управління якістю виконання проекту 

Якість. Визначення відповідних вимог до якості. Визначення ключових процедур 

контролю якості. Завдання проектних визначень. Якість продукту проекту. Специфікація. 

Система управління якістю. Планування якості. Забезпечення якості. Контроль якості. 

Планування якості проекту. Метод порівняння зі зразком. Графіки потоків. План якості 

проекту. Аудит якості. Графіки контролю. Діаграма Парето. Аналіз тенденцій. Зміни 

процесу. Витрати на забезпечення якості проекту. Попереджувальні витрати. Витрати на 

оцінку. Витрати через відмови. Торги. Процедури закупівлі. Конкурс. Відкритий конкурс. 

Закритий конкурс. Двоетапний конкурс. Запит котирувань. Етапи закупівлі. Підрядні торги. 

Замовник. Організатор торгів. Тендер .Тендерний комітет. Організаційна підготовка торгів. 

Тендерна документація. Кваліфікація претендентів. Розробка оферти претендентом. 

Реєстрація оферт. Процедура торгів. Затвердження процедури торгів. Завершення торгів.  

 

 



5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

Тема 1. Загальна характеристика менеджменту та ризиків проектної діяльності 

Тема 2. Обґрунтування організаційної структури управління та оцінка ефективності проекту 

Тема 3. Специфіка системи планування в процесі управління проектами 

Тема 4. Управління ресурсним забезпечення проекту 

Тема 5. Контроль процесів реалізацією проекту в умовах невизначеності і ризику 

Тема 6. Управління ризиками в проектній діяльності 

Тема 7. Управління якістю  виконання проекту 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід‘ємна складова освітнього процесу у 

вищому навчальному закладі є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом поза 

межами аудиторної роботи, в час, вільний від обов‘язкових навчальних занять. Кожен вид 

самостійної роботи фіксується в академічному журналі окремою графою. Результативність 

виконання конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до «5» і фіксується в 

академічному журналі. СРС може містити крім обов′язкової складової, ще й вибіркову. 

Обов′язкова складова СРС передбачає опанування програмного матеріалу дисципліни. 

Вибіркова складова передбачає виконання завдань, які студент вибирає з метою підвищення 

свого професійного рівня, особистого рейтингу.  

Загальний обсяг СРС з дисципліни «Управління проектами та ризиками» становить 110 

год для денної форми навчання і 140 год. для заочної форми навчання. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння 

теоретичних знань з дисципліни «Управління проектним та ризиками»: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з 

використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 

 підготовка до семінарських занять;  

 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання та 

розв‘язання завдань; 

  пошукова робота з електронними джерелами; 

 підготовка і написання рефератів; 

 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю. 

 

Розподіл годин на виконання СРС 

№з/п Вид самостійної роботи Кількість годин 

(денна/заочна форми 

навчання) 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 4  год./ 2 год. 

2. Підготовка до семінарських занять 20 год./ 8 год. 

3. Підготовка до модульного (проміжного) контролю 4 год./4 год. 

4.  Опрацювання  питань тем, винесених на 

самостійну підготовку, в тому числі 

конспектування за заданим планом 

62 год./101 год. 

5. Робота з інтернет-ресурсами 10 год./15 год. 

6.  Підготовка і написання рефератів 10 год./10 год. 

 

Завдання для самостійної роботи студентів 

Назва теми Зміст самостійної роботи студентів Кількіс

ть 

годин 

Форми 

звітності 

Загальна 

характеристика 

менеджменту 

та ризиків 

 Тезово складіть конспект за питаннями 

Перелік питань: 

1.  Характеристика  життєвому циклу проекту 

та зв‘язок видів ризику з окремими стадіями 

15 (17) Конспект, 

опитування 



проектної 

діяльності 

життєвого циклу проекту. 

2. Зовнішнього і внутрішнього оточення 

проекту. 

3. Учасники проекту та їх правовий статус. 

4. Міжнародні асоціації та організації, що 

займаються стандартизацією проектної 

діяльності 

Завдання: 

1. Дослідіть підходи до класифікації проектів, 

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 

проекту визначених Світовим банком, UNIDO та 

інститутом створення і управління проектами. 

Здійсніть порівняльний аналіз. Результати аналізу 

бажано подати у вигляді таблиці. 

Ситуація 1. Розглядаеться проект озеленення міста. 

На підставі власних обмежень і можливих 

передбачень щодо даноro проекту визначте та 

опишіть: 

- цілі проекту; 

- основні ознаки; 

- учасників проекry із зазначенням їх інтересів 

при підготовці та реалізації проекту; 

- функції управління даним проектом; 

- стадії життевого циклу проекry. 

Завдання має бути надіслано  на перевірку не 

пізніше ніж за 2 дні до дати семінарського 

заняття 

 

Обґрунтування 

організаційної 

структури 

управління та 

оцінка 

ефективності 

проекту 

Тезово складіть конспект за питаннями 
Перелік питань: 

1.Обґрунтування організаційної структури 

управління реалізацією проекта 

2. Зміст та значення мотивації в управлінні 

проектами. 

3. Управління конфліктами в проектній діяльності  

4. Порівняльний аналіз методів оцінки ефективності 

проекту. 

5. Послідовність та особливості виконання окремих 

етапів проектного аналізу (маркетингового, 

технологічного, екологічного, фінансового, 

інституційного, соціального). 

Завдання: 

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 проекту 

15 (21) Конспект, 

відповіді 

питання   



звизначенням чітких цілей його реалізації. Визначте 

який склад пректної команди буде необхідний для 

реалізації проекту  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 проект. 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 м2 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 проекту (в 

дол.). 

Завдання 4:  

Змінні витрати на реалізацію проекту становлять 16 

грн на одиницю продукції. Ціна продукції, яку 

планується випускати, 36 грн за одиницю. Постійні 

витрати - 6000 грн. Розрахуйте точку беззбитковості 

(од.). 

 

Завдання має бути надіслано  на перевірку не 

пізніше ніж за 2 дні до дати семінарського 

заняття 

Специфіка 

системи 

планування в 

процесі 

управління 

проектами 

Тезово складіть конспект за питаннями 
Перелік питань: 

1. Планування реалізації проекту: цілі 

призначення та види планів 

2. Розробка та обґрунтування структури 

проекту. 

3. Алгоритм управлінських дій, щодо 

структуризації проекту. 

4. Методи сіткового планування: метод 

критичного шляху (CPM), метод оцінки і 

аналізу програм (PERT) 

 Завдання: 

Ситуація 1. Розробити робочу та 

організаційну структуру проектної команди по 

ремонту будівельною фірмою фірмового магазину 

ЗАТ "Житомирські ласощі". Побудувати 

двоспрямовану структуру проекту. 

Ситуація 2. Розробіть трирівневу робочу 

структуру проекту створення комп'ютерного центру 

"Інтернет-клуб "Біллі", якщо передбачається 

відкрити такі відділи: 

 добір і підготовка кадрів; 

 поставка й монтаж устаткування; 

 програмне забезпечення; 

 управління проектом. 

Завдання має бути надіслано  на перевірку не 
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пізніше ніж за 2 дні до дати семінарського 

заняття 

Управління 

ресурсним 

забезпечення 

проекту 

Тезово складіть конспект за питаннями 
Перелік питань: 

1. Алгоритм процесу планування ресурсів 

проекту 

2. Сфери управління кадровим забезпеченням 

реалізації проекту. 

3. Складові організаційної культури проектної 

команди та порядок її формування. Переваги 

створення і використання проектної команди 

в управлінні кадровим забезпеченням 

реалізації проекту. 

4. Підходи до визначення потреби в 

матеріальних ресурсах та управління їх 

забезпеченням. Базові методи розподілу 

ресурсів проекту 

5. Критерії ефективності проектної команди. 

6. Складові управління комунікаціями в 

проектній діяльності 

7. Функції інформаційної системи управління 

проектами. 

8. Види програмних продуктів, що 

використовуються в управлінні проектами. 

Групи критеріїв для вибору погромного 

забезпечення. 

 

Завдання: 

Ситуація 1. Ви — керівник проекту, метою 

якого є створення бізнес-центру на базі 

університету. В процесі реалізації проекту 

адміністрація відмовилася від безоплатного 

фінансування вашого проекту.  

Керівництвом проекту 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 проекту; 

 заплановані показники робіт; 

 графік виконання робіт;  

 результат проекту. 

Завдання 2:  
Розробіть бюджет проекту за такими даними. 

 Обсяг виробництва та реалізації: 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 

4300 4500 4800 

 Ціна одиниці продукції — 1000 грн. 

Товар обкладається ПДВ. 

 Капітальні витрати підприємства: 

 Будівельно-монтажні роботи — 1300 тис. 

грн; 
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 Обладнання — 700 тис. грн; 

 Накладні витрати — 150 тис. грн. 

 Всі витрати здійснено в першому році 

проекту. 

 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 проекту. 

 Продаж цінних паперів залученим інвесторам 

— 1000 тис. грн у першому році проекту. 

Дивіденди виплачуються у розмірі 10% від суми 

нерозподіленого прибутку. 

Ситуація 2. Розробіть план проекту 

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 проектами. 

3. Визначення взаємозв'язків операцій. 

4. Визначення тривалості робіт проекту. 

Складання розкладу виконання проекту. 

5. Планування організації (ідентифікація, 

документування та призначення персоналу, 

відповідальності та відносин звітності). 

6. Планування та оцінка ресурсів, необхідних 

для реалізації проекту. 

7. Розробка бюджету. 



 

Завдання має бути надіслано  на перевірку не 

пізніше ніж за 2 дні до дати семінарського 

заняття 

Контроль 

процесів 

реалізацією 

проекту в 

умовах 

невизначеності 

і ризику 

 

Тезово складіть конспект за питаннями 
 

Перелік питань: 

1. Процеси контролю реалізації проекту та 

послідовність їх здійснення. 

2. Методи та інструменти контролю. 

Доцільність їх застосування на певних етапах 

реалізації проекту. 

3. Зміст та послідовність процесів визначення 

необхідних змін у реалізацію проекту  

4. Документування і організація впровадження 

визначених змін у проектну діяльність 

Завдання: 

1. Запропонуйте проект 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 

проекту. Визначте методи контролю, послідовність 

їх здійснення, необідні комунікації, звітність та 

відповідальних осіб. 

 

Ситуація 1. Ви – менеджер проекту з реконструкції 

виробничої лінії на «Сонечко». За планом протягом 

30 днів проектна команда мала виконати 100% 

обсягів робіт за проектом, 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 6500 тис. грн. 

Прогнозований термін виконання проекту 10 днів 

(разом 40 днів). Оцінить хід виконання проекту. 

Завдання має бути надіслано  на перевірку не 

пізніше ніж за 2 дні до дати семінарського заняття 
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Управління 

ризиками в 

проектній 

діяльності 

 

Тезово складіть конспект за питаннями 
Перелік питань: 

1. Зміст та організація процесу управління 

ризиками в проектній діяльності. 

2. Методи та інструменти ідентифікації та 

оцінки ризиків. 

3. Алгоритм дій менеджменту проекту щодо 

виявлення попередження та 

знешкодження ризиків реалізації проекту. 

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 проекту.  

2. Запропонуйте проект соціально-економічного 
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розвитку вашого міста (селища) або організації. 

Здійсніть стратегічний аналіз середовища, визначте 

ризики реалізації проекту, оцініть їх, та 

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 

Управління 

якістю  

виконання 

проекту 

Тезово складіть конспект за питаннями 
 

Перелік питань: 

1. Структура та нормативно-правове 

забезпечення процесу управління якістю 

виконання проекту. 

2. Практичні аспекти застосування методів 

планування якості проекту 

3. Методи та інструменти контролю якості 

виконання проекту. 

4. Методи забезпечення якості виконання 

проекту. 

5. Організація і проведення торгів за 

проектами в контексті забезпечення 

якості його реалізації 

Завдання: 

 Ситуація 1. Вас призначено менеджером з питань 

якості в проекті розвитку організації. Ви як 

професіонал з питань якості хочете розробити та 

запровадити в проектну 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 проекту, Ви, як 

проект-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. 
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5. Відповідальність. 

Розробіть бюджет проекту у розрізі витрат на 

забезпечення якості 

продукції проекту. 

Завдання має бути надіслано  на перевірку не 

пізніше ніж за 2 дні до дати семінарського 

заняття 

 Підготовка до проміжного модульного контролю 4(4)  

Разом:  110 (140)  

Тематика індивідуальних (групових) завдань 

Тематика рефератів: 

 

1. Сутність проектів та їх класифікація.  

2. Поняття життєвого циклу проекту та основні фази.  

3. Основні етапи структурування проекту.  

4. Основні учасники проекту.  

5. Основні критерії оцінки можливості прийняття проекту.  

6. Види проектного аналізу.  

7. Критерії оцінки життєздатності проекту.  

8. основні етапи розробки проектно-кошторисної документації.  

9. Засоби та джерела фінансування проекту.  

10. Призначення кошторису.  

11. Поняття бюджету проекту.  

12. Основні етапи планування проекту.  

13. Поняття ризику. Основні види ризиків.  

14. Методи аналізу ризиків.  

15. Можливості зниження ризику.  

16. Сутність перевірки стійкості проекту.  

17. Основні типи інструментів управління проектними ризиками.  

18. Інструменти скасування проектних ризиків.  

19. Основні принципи зниження ризиків проекту.  

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

21. Чинники вибору структури управління проектом.  

22. Функціональні обов‘язки керівника проекту в організаційних структурах різного 

типу.  

23. Цілі, призначення і завдання контролю реалізації проекту.  

24. Технологія оцінки виконання проекту.  

25. Можливості внесення змін на етапі управління проектом.  

26. Основні принципи концепції управління якістю.  

27. Класифікація методів контролю якості.  

28. Організація торгів за проектами.  

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6. 1. Форми поточного контролю: усне опитування 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Методи демонстрування результатів навчання: усні відповіді, письмове розв‘язання типових 

завдань, виконання тестових завдань, письмове виконання модульної контрольної роботи, 

конспект питань що виносяться на самостійне вивчення. 

Приклади тестових завдань: 

1. До ознак проекту не належить: 

а) зміна стану проекту задля досягнення його мети; 



б) обмеженість у часі; 

в) бажання розпочати даний вид діяльності; 

г) обмеженість ресурсів. 

 

2. Проект як система діяльності існує: 

а) стільки часу скільки його потрібно для одержання кінцевого результату; 

б) протягом певного часу, потрібного на його ТЕО; 

в) протягом часу, визначеного інвесторами. 

 

3. З позиції його природи проект можна визначити як: 

а) щось, що замислюється або планується; 

б) процес переходу з початкового стану до кінцевого; 

в) завдання  з певними вихідними даними та потрібними ресурсами; 

г) сукупність певних елементів та зв‘язків між ними, що забезпечують досягнення 

поставлених цілей. 

 

4. Комплекс взаємопов‘язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом 

заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях це є: 

а) місія проекту; 

б) місія програми; 

в) проект; 

г) програма. 

 

5. Що не відносять до характеристик проекту: 

а) зміна структури проекту з триванням його життєвого циклу; 

б) можливість відміни вхідних ресурсів; 

в) відсутність зв‘язків між елементами проекту як системи; 

г) існування та закінчення проекту в певному оточені. 

 

6. Які ознаки не відносять до проекту: 

а) неповторність; 

б) необмеженість ресурсів; 

в) обмеженість у часі; 

г) обмеженість ресурсів. 

 

7. Бажаний та доведений результат, який досягнуто в межах певного строку за заданих умов 

реалізації проекту,  це є: 

а)  мета проекту; 

б) місія проекту; 

в)  результат проекту. 

 

8. За масштабом проекти класифікують на: 

а) проект, програма, система; 

б) малі, середні, мегапроекти; 

в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти; 

 г) прості та складні; 

 д) мультипроекти, монопроекти. 

 

9. За вимогами до обмеженості ресурсів сукупності проекти класифікують на: 

а) проект, програма, система; 

б) малі, середні, мегапроекти; 

в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти; 

 г) прості та складні; 

 д) мультипроекти, монопроекти. 



 

10. За характером цільового завдання проекти класифікують на: 

а) антикризові, маркетингові, навчальні; 

б) малі, середні, мегапроекти; 

в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти; 

 г) прості та складні; 

 д) мультипроекти, монопроекти. 

 

11. За об‘єктом інвестиційної діяльності проекти класифікують на: 

а) проект, програма, система; 

б) фінансово-інвестиційні, реально-інвестиційні; 

в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти; 

 г) прості та складні; 

 д) мультипроекти, монопроекти. 

 

12. За строком реалізації проекти класифікують на: 

а) бездефектні, модульні, стандартні; 

б) малі, середні, мегапроекти; 

в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти; 

 г) антикризові, маркетингові, навчальні; 

 д) фінансово-інвестиційні, реально-інвестиційні. 

13. За складністю проекти класифікують на: 

а) проект, програма, система; 

б) фінансово-інвестиційні, реально-інвестиційні; 

в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти; 

 г) прості та складні; 

 д) мультипроекти, монопроекти. 

 

14. За рівнем проекти класифікують на: 

а) проект, програма, система; 

б) фінансово-інвестиційні, реально-інвестиційні; 

в) короткострокові, середньострокові, мегапроекти; 

 г) прості та складні; 

 д) мультипроекти, монопроекти. 

 

15. Проекти у яких присутня наявність технічних, організаційних або ресурсних завдань, 

рішення яких передбачає нетривіальні підходи та підвищення витрат на їхнє вирішення – це 

є: 

а) складні проекти; 

б) навчальні проекти; 

в) монопроекти; 

 г) модульні проекти. 

 

Приклади типових задач для розв’язання: 

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 проект, 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 проекту, 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 проекту 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 

проекту. Визначити потоки від проекту 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 

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

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

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

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

 

Задача 6 

Проект, 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 проекту 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 проекту матимуть позитивну кореляційну залежність, потік 3-го року є незалежним від 

інших потоків. 

Оцінити доцільність реалізації даного проекту з позиції його ризикованості. 

 

Можливі результати проекту та їх вірогідність 

1 рік 2 рік 3 рік 

Потік грошових 

коштів 

Вірогід-

ність 

Потік 

грошових 

коштів 

Вірогід-

ність 

Потік грошових 

коштів 

Вірогід-

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 проектів найменш ризикований шляхом розрахунку коефіцієнтів варіації 

(дисперсії та середньоквадратичного відхилення) 

Проект 1. Початкові витрати складають 3000 грн, життєвий цикл проекту становить 3 роки, 

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

пов‘язані лінійною кореляційною залежністю. 



Проект 2. Початкові витрати складають 5000 грн, життєвий цикл проекту становить 3 роки, 

обсяги продажу  є незалежними один від одного. Вартість капіталу в обох проектах 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 проект освоєння нової технологічної лінії вдосконалення виробництва в 

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

4 роки. Проект 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 проекту 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. 

 

 

Приклади варіантів модульної контрольної роботи: 

Варіант 1 

1. Розкрийте сутність системи управління проектами, її елемента. 

2. Розкрийте зміст управління розробкою проектів. 

Завдання 1:  

Визначте найбільш ризикований проект, врахувавши середньоквадратичне відхилення. 

 

Таблиця 1. 

Проект А Проект 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 проекту. 

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

управління проектами. 

 

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 260 200 180 160 

Кількість автомобілів всього, в т.ч.: 200 150 100 82 

Вантажних 170 127 64 27 

Мікроавтобусів 20 20 35 52 

Легкових  10 3 1 3 

Дебіторська заборгованість, тис.грн. 4000 3000 4800 4000 

Кредиторська заборгованість, тис.грн. 4030 5500 6800 8000 

 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом з подальшим його 

оцінюванням рекомендується застосовувати наступні рівні навчальних досягнень студентів: 

 

 

 

 

 

 



 

Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, висловлює свої думки, 

робить аргументовані висновки, 

рецензує відповіді інших 

студентів, творчо виконує 

індивідуальні та колективні 

завдання; самостійно знаходить 

додаткову інформацію та 

використовує її для реалізації 

поставлених перед ним завдань; 

вільно використовує нові інфор-

маційні технології для 

поповнення власних знань 

може аргументовано обрати 

раціональний спосіб 

виконання завдання й 

оцінити результати власної 

практичної діяльності; 

виконує завдання, не перед-

бачені навчальною 

програмою; вільно 

використовує знання для 

розв‘язання поставлених 

перед ним завдань 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, застосовує знання на 

практиці; узагальнює і 

систематизує навчальну 

інформацію, але допускає 

незначні огріхи у порівняннях, 

формулюванні висновків, 

застосу-ванні теоретичних знань 

на практиці 

за зразком самостійно 

виконує практичні завдання, 

перед-бачені програмою; має 

стійкі навички виконання 

завдання 

Задовільний 69…51 

володіє навчальним матеріалом 

поверхово, фрагментарно, на 

рівні запам‘ятовування 

відтворює певну частину 

навчального матеріалу з 

елементами логічних зв‘язків, 

знає основні поняття 

навчального мате-ріалу 

має елементарні, нестійкі 

навички виконання завдань 

Незадовільний 50…26 

має фрагментарні знання (менше 

половини) при незначному зага-

льному обсязі навчального мате-

ріалу; відсутні сформовані 

уміння та навички; під час 

відповіді допущено суттєві 

помилки 

планує та виконує частину 

завдання за допомогою ви-

кладача 

Неприйнятний 25…1 
студент не володіє навчальним 

матеріалом 

виконує лише елементи 

завдання, потребує постійної 

допомоги викладача 

 

 

 

8.2. 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 термі-нологією, 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. 

 

 Кожен вид роботи фіксується у відповідній графі журналу академічної групи з 

обов‘язковим позначенням виду роботи та дати проведення. У кожній клітинці академічного 

журналу зазначається лише одна оцінка, позначки «+» та «–» не допускаються. У разі 

пропуску заняття здобувачем у графах контролю викладачі роблять позначку 
н
/. 

Здобувач вищої освіти, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав 

можливості брати участь у формах поточного контролю та виконати індивідуальне завдання 

й самостійну роботу, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення 

до навчання, але до початку екзаменаційної сесії. Студент, який не використав надане йому 

право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне 

пропущення заняття 0 балів.  

Після завершення вивчення дисципліни викладач виводить середньозважений бал, що 

переводиться у 100-бальну шкалу з відповідним ваговим коефіцієнтом. Підрахунки 

середньозваженого балу здійснюють з точністю до другого знака після коми. Кількість балів 

за поточний контроль округлюють до цілих. 

 



8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

 

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «30» – для 

дисциплін, викладання яких завершується заліком. Результати проміжного контролю 

фіксуються у відповідній графі академічного журналу. Модульна контрольна робота 

проводиться у письмовій формі максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу 

становить 10 балів. Варіант модульної контрольної роботи містить два теоретичних питання 

та дві здачі.  

Максимальна кількість балів за 1 теоретичне питання складає 5 балів, за розв‘язання 1 

задачі (ситуації) — 10 балів. Максимальна кількість балів виставляється у разі повної 

обґрунтованої відповіді на теоретичне питання та правильного розв‘язання задачі з наданням 

ґрунтовного висновку та/або аналітичної оцінки отриманих результатів. 

 Оцінка «0» виставляється у разі якщо студент не володіє теоретичними матеріалом та 

невозові відповісти на питання контрольної роботи і розв‘язати задачу.  

2 бали за теоретичне питання та 4 бали за розв‘язання задачі студент отримує у разі, 

якщо він відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, 

виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. 

Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, допускає 

істотні неточності та помилки.  

4 бали за теоретичне питання та 8 балів за розв‘язання задачі студент отримує у разі, 

якщо відповідь достатньо повно висвітлює володіння навчальним матеріалом, обґрунтовано 

його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

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. Мінімальна кількість балів за 

модульну контрольну роботу повинна становити не менше 16 балів. 

 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. Під 

час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та 

результати самостійної роботи.  

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

залік 

90-100 

зараховано 89-70 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 

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 Залік отримує здобувач вищої освіти, який виконав всі 

види роботи, визначені в робочій програмі навчальної дисципліни й має достатню кількість 

балів за поточний контроль (не менше 35 балів) та проміжний контроль (не менше 16 балів). 

 

 

 

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


 

 

 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів 

 (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді 

на семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який 

переводиться у 100- бальну шкалу з 

ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів  

(проміжний контроль) – за 

результатами  виконання 

модульної контрольної 

роботи 

Мінімальний 

пороговий рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Таблиця переведення середньозваженого балу  

за 100-бальною шкалою 

 
100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100 4,97–5,00 80 4,10–4,14 60 3,10–3,14 40 2,25–2,29 20 1,15–1,20 

99 4,94-4,96 79 4,05–4,09 59 3,05–3,09 39 2,20–2,24 19 1,09–1,14 

98 4,91–4,93 78 4,00–4,04 58 3,00–3,04 38 2,15–2,19 18 1,03–1,08 

97 4,87–4,90 77 3,95–3,99 57 2,96–2,99 37 2,10–2,14 17 0,97–1,02 

96 4,84–4,86 76 3,90–3,94 56 2,93–2,95 36 2,05–2,09 16 0,91–0,96 

95 4,80–4,83 75 3,85–3,89 55 2,90–2,92 35 2,00–2,04 15 0,85–0,90 

94 4,76–4,79 74 3,80–3,84 54 2,87–2,89 34 1,95–1,99 14 0,79–0,84 

93 4,72–4,75 73 3,75–3,79 53 2,84–2,86 33 1,90–1,94 13 0,73–0,78 

92 4,68–4,71 72 3,70–3,74 52 2,81–2,83 32 1,85–1,89 12 0,67–0,72 

91 4,64–4,67 71 3,65-3,70 51 2,78–2,80 31 1,80–1,84 11 0,61–0,66 

90 4,60–4,63 70 3,60–3,64 50 2,75–2,77 30 1,75–1,79 10 0,55–0,60 

89 4,55–4,59 69 3,55–3,59 49 2,70–2,74 29 1,69–1,74 9 0,49–0,54 

88 4,50–4,54 68 3,50–3,54 48 2,65–2,69 28 1,63–1,68 8 0,43–0,48 

87 4,45–4,49 67 3,45–3,49 47 2,60–2,64 27 1,57–1,62 7 0,37–0,42 

86 4,40–4,44 66 3,40–3,44 46 2,55–2,59 26 1,51–1,56 6 0,31–0,36 

85 4,35–4,39 65 3,35–3,39 45 2,50–2,54 25 1,45–1,50 5 0,25–0,30 

84 4,30–4,34 64 3,30–3,34 44 2,45–2,49 24 1,39–1,44 4 0,19–0,24 

83 4,25–4,29 63 3,25–3,29 43 2,40–2,44 23 1,33–1,38 3 0,13–0,18 

82 4,20–4,24 62 3,20–3,24 42 2,35–2,39 22 1,27–1,32 2 0,07–0,12 

81 4,15–4,19 61 3,15–3,19 41 2,30–2,34 21 1,21–1,26 1 0,01–0,06 

 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Ноутбук, проектор. 
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