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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Відповідно до навчальних планів підготовки студентів  факультетом 

менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України 

“КПІ ім. Ігоря Сікорського” дисципліна ‘‘Економічне обґрунтування 

проектних рішень” належить до циклу дисциплін базової підготовки 

студентів економічних спеціальностей та сприяє формуванню не тільки 

економічних знань і вмінь, а й забезпечує  майбутніх фахівців  здібностями, 

що сприяють забезпеченню ефективної реалізації інноваційних проектів на 

підприємствах та в організаціях різних форм власності. 

Предметом дисципліни є теоретико-методологічні, методичні та 

організаційно-економічні основи економічного обгрунтування раціональних 

проектних рішень. Тобто дисципліна «Економічне обгрунтування проектних 

рішень» повинна озброїти студентів в майбутній професійній діяльності 

практичними навичками  застосовування організаційного інструментарію 

управління проектами. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна “Економічне обґрунтування 

проектних рішень”  ґрунтується  на знаннях набутих студентами в ході 

вивчення дисциплін нормативної, професійно-орієнтованої та практичної 

підготовки, а саме економіки підприємства, менеджменту, фінансового 

менеджменту, стратегії підприємства, проектного аналізу, планування та 

контроль на підприємстві та інших і забезпечує дисципліни управлінсько-

адміністративного та економічного спрямування підготовки фахівців 

освітнього ступеня магістр факультету менеджменту та маркетингу НТУУ 

"КПІ". Знання даної дисципліни студенти використовують для написання 

випускової роботи. 

Дисципліна «Економічне обгрунтування проектних рішень» актуальна і 

її роль визначається спроможністю формувати у студентів професійні 

навички роботи у різних організаціях, установах, на підприємствах, 

орієнтованої на огбгрунтування та реалізацію раціональних проектних 

рішень з метою підвищення рівня їх конкурентоспроможності,   навичок 

самостійної роботи з законодавчими матеріалами, додатковою літературою, 

свідомо оцінювати конкретні ситуації, вирішувати конфлікти, знаходити та 

застосовувати інструментарій підвищення рівня професійної діяльності за 

принципами проектно орієнтованого управління, прагнення до набуття та 

збагачення знань. 

Основними видами навчання є лекції, практичні та індивідуальні 

заняття. Ці форми дають можливість у повному обсязі вивчити новий 

матеріал, закріпити його, розвивати практичні навички та контролювати 

знання. 

Навчальним планом передбачається самостійна робота студентів 

спеціалізації «економіка підприємства», тематика якої направлена на 

вивчення законодавчих та інструктивних матеріалів, роботу з навчальними 

посібниками, з матеріалами періодичних видань, дослідження і аналіз 

світової практики економічного обгрунтування проектних рішень у 
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практичній діяльності, виконання тестів різного рівня складності, вирішення 

задач і кейсових завдань проблемно-орінтованого характеру. 

Метою дисципліни є формування у студентів здатностей до 

забезпечення ефективного управління проектною діяльністю на основі 

застосування інноваційних методів та інструментів, що забезпечують  

досягнення проектних цілей. 
Основні завдання дисципліни є наступними: оволодіння методами 

управління проектами в різних галузях господарства на основі прийняття 

ефективних управлінських рішень; оволодіння основними категоріями і 

поняттями методології управління проектами та теорії прийняття рішень; 

застосовування організаційного інструментарію управління проектами та                          

професійних знань і набутих навичок на практиці; орієнтування у основних 

положеннях методології програмного та проектно-орієнтованого управління 

проектами в організаціях, на підприємствах та компаніях різних видів 

діяльності та форм власності; аналізу факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовища проектів; визначення  цілей та результатів проекту, здійснення їх 

опису; здійснення розробки концепції проекту; аналізу економічної 

ефективності прийнятих рішень щодо результатів реалізації проектів; 

оволодіння вміннями аналізу часових і ресурсних параметрів проекту; 

дослідження  можливих ризиків проектів; аналіз стану організаційної 

(проектної) структури підприємства; дослідження  процесів організації,  

планування та управління проектами на всіх стадіях життєвого циклу 

проекту; застосування набутих знань, навичок та практичного досвіду при 

виконанні індивідуальних завдань з дисципліни та дипломних робіт. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після 

засвоєння дисципліни мають продемонструвати такі результати 

навчання: 

знання: сутності та умов обґрунтування проектних рішень; сутності і 

особливостей проектної діяльності; основних цілей, фаз та процесів 

управління проектами; стандартів та професійних організацій в галузі 

проектного управління; видів і характеристик організаційних структур 

проекту; видів і характеристики організаційних структур проектних команд; 

основних напрямків та сучасного змісту  процесу структуризації проектів; 

інструментів проектного планування; змісту управління проектними 

ризиками; методики оцінювання виконання проекту та оцінки 

результативності прийнятих рішень; 

вміння: відрізняти проектну діяльність від поточної; розробляти 

структуру проектних робіт; формувати організаційну структуру проекту; 

планувати виконання проекту в часі; визначати проектні витрати і необхідні 

ресурси; розробляти план реагування на ризики; оцінювати ступінь 

виконання проекту  за основними критеріями його успішності, у т.ч. 

керуючою підсистемою; 

 досвід: розробки концепції проекту; узагальнення основних факторів 

оточення проекту та прийняття рішення  щодо його реалізації; застосування 

сучасного інструментарію управління проектами в процесі його  реалізації; 
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визначення прогнозного терміну виконання проектів; орієнтації в сучасних 

підходах до вибору організаційної структури проекту; визначення  та аналізу  

відхилень реальних  показників реалізації  проекту від  запланованих. 

Опис навчальної дисципліни наведено у табл. 1.1. 



Таблиця 1.1 

Опис навчальної дисципліни «Економічне обгрунтування проектних рішень» для студентів спеціалізації 

«Економіка підприємства» 
Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 
Найменування показників  

Характеристика навчальної дисципліни 

Денна форма начання  Заочна форма навчання  

1 2 3 4 

Галузь знань 

05 «Соціальні та поведінкові науки», 

07 «Управління та адміністрування» 

Кількість  

кредитів – 4 
Статус кредитного модуля 

Нормативний 

Напрям підготовки: 

Економіка підприємства, Міжнародна 

економіка, Економічна кібернетика, 

Маркетинг 
Спеціальність: 

051 «Економіка», 075 «Маркетинг» 

Спеціалізація: 

Економіка підприємства, Міжнародна 

економіка, Економічна кібернетика, 

Промисловий маркетинг 

Модулів – 8 

Індивідуальне завдання (для спеціалізації 

«Економіка підприємства») – 

Розрахункова робота 

Рік підготовки: 

Загальна кількість годин (денна, заочна) – 

120 

 

1-й 1-й 

Семестр:  

2-й 2-й 

Освітній ступінь 

магістр 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3; самостійної роботи 

студента – 3,5;  

для заочної форми навчання: 

аудиторних – 0,5; самостійної роботи 

студента – 6 

Лекції 

18 год. 6 год. 

Практичні, семінарські заняття 

36 год. 4 год.  

Лабораторні заняття  

- - 

Самостійна робота 

 

66 год. 
110 год 

Індивідуальне завдання – розрахункова робота   

10 год. 10 год. 

Вид семестрового контролю: 

іспит 



2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Програма дисципліни «Економічне обгрунтування проектних рішень» 

включає наступні модулі: 

                                                              Модуль1 

Змістовий модуль 1.  Вступ до економічного обгрунтування 

проектних рішень 

 

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами та 

проектних рішень 

Вступ до дисципліни “Управління проектами” та основи управління 

проектами. Альтернативи управлінню проектами. Актуальність 

використання управління  проектами в Україні та  проблеми його розвитку. 

Етапи розвитку методів управління проектами. Зв’язок 

дисципліни‘Управління проектами’ з іншими управлінськими дисциплінами. 

Сучасний стан  управління проектом в розвинутих країнах. Асоціації 

управління проектами.  

 

Тема 2.  Основні поняття  управління проектами 

Визначення проекту та його ознаки. Проект як об’єкт управління та його 

характеристики. Класифікація проектів. Учасники проекту. Структура 

проекту. Життєвий цикл проекту та його фази. Властивості фаз життєвого 

циклу проекту. Оточення проекту. Обмеження проектів. Мета проекту. 

Сутність системи управління проектами. Основні принципи та функції 

управління проектами.  

 

Тема 3.  Формування і розвиток проектної команди як ключова 

задача реалізації управлінських рішень 

Формування проектної команди. Основні стадії життєвого циклу 

команди проекту. Заходи щодо відбору учасників команди. Характеристика 

вимог до менеджера. Джерела конфліктів протягом часу реалізації проекту. 

Управління конфліктами в проектах. Лідерство та мотивація в команді. 

Розвиток команди. Порівняння стилів управління проектом. 

 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Економічне обґрунтування управлінських рішень 

на початковій (передінвестиційній) фазі проекту 

 

Тема 4. Розробка концепції проекту 

Поняття концепції проекту. Структурні елементи концепції проекту. 

Програма, план. Підходи до розробки концепції проекту.  Фактори впливу на 

розробку і реалізацію концепції проекту. Відповідальність у процесі 

розробки концепції проекту. Вираження ЖЦП у концепції. Еволюція 

концептуальних підходів до реалізації проекту у процесі його реалізації.  
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Тема 5. Обґрунтування доцільності реалізації  проекту 

Передпроектні дослідження інвестиційних можливостей здійснення 

проекту. Особливості оцінки ефективності проектів. Основні показники 

ефективності проекту: чиста приведена цінність проекту, внутрішня ставка 

доходу, індекс рентабельності проекту, період повернення капіталовкладень, 

співвідношення вигід та витрат проекту.     Комерційний аналіз проекту. 

Технічний аналіз проекту. Екологічний аналіз проекту. Інституційний аналіз 

проекту. Соціальний аналіз проекту. Фінансовий аналіз проекту. 

Економічний аналіз проекту. 

 

Модуль 3 

Змістовий модуль 3.  Загальні основи планування проекту та 

управління часом виконання  проекту 

 

Тема 6. Загальні підходи до планування і контролю проектів 

 Складові системи планування проекту. Методологічні підходи і вимоги  

до планування проектів. Система контролю дотримання  параметрів проекту.  

Етапи і види контролю. Завдання контролю. Принципи контролю. Уимоги до 

здійснення контролю проектів. Внесення змін у виконання проекту та 

комплексний їх аналіз. 

 

Тема 7. Сіткове та календарне планування проектів 

Загальна постановка задачі календарного планування. Класифікація 

задач календарного планування. Визначення переліку робіт проекту. 

Переваги та можливості сіткових та календарних графіків. Загальна 

характеристика та види сіткових графіків. Історія розвитку сіткового 

планування. Графіки передування та порядок їх побудови. Розрахунок 

параметрів сіткових графіків передування. Приведення очікуваного терміну 

виконання проекту до запланованого. Сфери застосування систем СПУ. 

Основні поняття та визначення. Правила побудови сіткових моделей у 

системі PDM. Кодування подій.  Упорядкована нумерація подій.  Параметри 

сіткової моделі та методи її розрахунку.  Часові  оцінки робіт:  нормативні та 

імовірнісні. Резерви часу виконання робіт. 

 

Тема 8. Структуризація проектів       

Сутність і функції структуризації проектів. Задачі структуризації 

проекту. Основні вимоги до структуризації проектів. Методологічні основи 

структуризації проектів. Типові помилки при структуризації проектів. 

Матриця відповідальності за виконання робіт за проектом. Сфери 

використання структурних моделей проекту. Загальна структура робочого 

проекту. 

 

 

Тема 9. Основні форми організаційної структури проектів 

Загальні принципи побудови організаційних структур проекту. 

http://www.bookz.com.ua/4/4.htm#_Toc57710543
http://www.bookz.com.ua/4/4.htm#_Toc57710544
http://www.bookz.com.ua/4/4.htm#_Toc57710544
http://www.bookz.com.ua/4/4.htm#_Toc57710545
http://www.bookz.com.ua/4/4.htm#_Toc57710546
http://www.bookz.com.ua/4/4.htm#_Toc57710546
http://www.bookz.com.ua/4/4.htm#_Toc57710546
http://www.bookz.com.ua/4/4.htm#_Toc57710546
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Функціональний та командний підходи до виборуорганізаційної структури 

проектів, їх переваги та недоліки. Характеристики та основні форми 

організаційних структур проектів, проектна команда, види матричних 

ОСУ(функціональна балансова проектна, контрактна, гібридна). Переваги на 

недоліки матричної організаційної структури.  

 

Модуль 4 

Змістовий модуль 4. Економічний аналіз і прийняття рішень щодо 

управління ризиками проектів 

 

Тема 10. Методи аналізу ризику 

Основні поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних 

ризиків. Причини виникнення, ознаки та наслідки проектних ризиків. 

Основні методи аналізу ризиків інвестиційних проектів. Якісний та 

кількісний аналіз ризиків. Методи кількісного аналізу ризиків: метод 

чутливості, метод стійкості проектів, аналіз сценаріїв розвитку проекту, 

метод коректування параметрів проекту, метод побудови “дерева рішень”. 

 

Тема 11. Методи управління ризиками проектів 

Методи управління проектними ризиками. Методи зниження ризиків. 

Інструменти захисту  інтересів замовника. Інструменти захисту інтересів 

виконавця. Розподіл ризиків у проектних контрактах. Інструменти 

управління проектними ризиками - страхування ризику, часткові ризики.  

Організація робіт по управлінню ризиками. Модель управління ризиками.  

 

Модуль 5 

Змістовий модуль 5. Прийняття рішень щодо матеріально-

технічного забезпечення проектів 

 

Тема 12. Організація та проведення торгів за проектами 

Структура задач матеріально-технічного забезпечення проектів. 

Завдання проведення торгів за проектом. Види договорів та контрактів. 

Основні функції учасників проекту при проведенні торгів. Організація і 

проведення тендерів: ціноутворення, функції тендерного комітету, 

технологічна модель проведення тендерів. Методика оцінки оферт для 

вибору найкращого претендента. 

 

Тема 13. Управління закупівлями та поставками 
Правові основи закупівель та поставок. Поняття і види контрактів у 

процесі здійснення закупіель. Умови поставок. Відповідальність у процесі 

закцпівель і поставок. Зміни у процесі закупевель і поставок, їх вплив на 

результати здійснення проекту.  
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Модуль 6 

Змістовий модуль 6. Економічне обґрунтування рішень щодо  

управління  витратами за  проектом та контроль їх реалізації 

 

Тема 14. Розробка проектно-кошторисної документації 

Основні етапи розробки проектно-кошторисної документації. Загальна 

схема розробки кошторисної документації. Робоча документація. Експертиза 

проектів.  Склад та порядок розробки проектної документації. Управління 

розробкою проектно-кошторисної документації. Фінансування проектів. 

Бюджет проекту. 

 

Тема 15. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету 

Джерела ресурсного забезпечення проектів. Основні ознаки витрат за 

проектом. Етапи фінансування проектів. Етапи планування ресурсів. Мета 

планування витрат. Класифікація витрат за проектом. Сутність  планування 

витрат. Кошторис витрат проекту. Калькуляція собівартості проектних робіт. 

Зведена калькуляція проектних робіт. Поточні витрати проекту. Гістограми 

потреби в ресурсах. Інтегральні криві вартості. Розподіл вартості у часі. 

Планування бюджету проекту.  

 

Тема 16. Контроль та управління ресурсами та витратами 

Задачі бюджетного контролю. Послідовність бюджетного контролю. 

Системи бюджетного контролю. Контроль та управління ресурсами та 

витратами. Метод скоригованого  бюджету для контролю виконання проекту. 

Прогнозування остаточних витрат за проектом. Підготовка звітності про 

використання коштів. Зміни в календарних планах та бюджеті.  

 

Модуль 7 

Змістовий модуль 7. Методологія управління якістю проектів 

 

Тема 17. Контроль та управління якістю проектів 

Метод системного управляння якістю проекту(TotalQualitiManagеment). 

Основні принципи управління якістю проекту. Організація робіт по 

забезпеченню якості проекту. Структура витрат на забезпечення якості  

проекту. Сутність управління якістю проекту та засоби його забезпечення.   

Програма контролю якості проектів.  Види  і методи контролю якості. 

Діяльність технічної інспекції  з контролю якості проектів. Організація 

роботи з контролю та   управлінню якістю проекту. Досвід США з 

використання систем управління якістю проектів.  
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Модуль 8 

Змістовий модуль 8. Програмне забезпечення процесу  обґрунтування 

і реалізації проектних рішень 

Тема 18. Сучасний ринок програмних продуктів для управління 
Принципи створення та напрямки розвитку АСУП. Методологія 

управління проектами із застосуванням сучасних програмних засобів. 

Основні поняття й проблеми інформаційних систем й інформаційних 

ресурсів організацій. Структура інформаційних систем. Основні функції 

інформаційних систем управління проектами. Загальна характеристика 

інформаційної системи MicrosoftProject (запуск програми, основні елементи 

інтерфейсу, структура програми, ресурси проекту (матеріальні, трудові). 

Оптимізація проекту за часом, критичний шлях, виявлення можливості 

зменшити проект за часом, відстеження та керування проектом, внесення 

змін до проекту, розрахунок відхилень проекту. Загальна характеристика 

програмних продуктівCresta,Opan Plan, Spider Projec, Sure Trak Project 

Manager, Primavera ProjectPlanner, PertMasterAdvance, Prestige, MS Project 

тощо. 

 



3. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Таблиця 3.1 

Теми практичних занять з дисципліни «Економічне обгрунтування 

проектних рішень» 
 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми практичного 

заняття  

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

 

Спеціальність 

 051  

«Економіка» 

Спеціалізація 

Економіка 

підприємства 

Спеціальність 

075 

«Маркетинг» 

спеціалізацій 

«Міжнародна 

економіка», 

«Економічна 

кібернетика», 

«Промисловий 

маркетинг» 

Спеціальність  

051  

«Економіка» 

Спеціалізація 

Економіка 

підприємства 

Спеціальність 

075 

«Маркетинг» 

спеціалізацій 

«Міжнародна 

економіка», 

«Економічна 

кібернетика», 

«Промисловий 

маркетинг»  

1 2 3 4 5 6 

1. 
Організація, планування 

та управління проектом 
2 

2  
 

2. 
Формування і розвиток 

проектної команди  
2 

2  
 

3. 
Розробка концепції 

проекту 
2 

2  
 

4. 

Обґрунтування 

доцільності реалізації  

проекту 

4 

 

4 

 

2 2 

5. 
Сіткове планування 

проектіву системі PDM 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

6. Структуризація проектів 2 2   

7. 
Якісні та кількісні  методи 

аналізу ризиків 
4 

4  
 

8. 
Методи управління 

ризиками проектів 
2 

2  
 

9. 
Процедура проведення 

торгів за проектом 
2 

2  
 

10. 
Управління закупівлями 

та поставками 
2 

2  
 

11. 
Розробка проектно-

кошторисної документації 
2 

2  
 

12. 

Складання плану бюджету 

ресурсів та витрат, 

контроль та управління                     

ресурсами та витратами 

4 

 

4 

 

 

13. 
Контроль та управління 

якістю проектів 

 

4 

 

4 

 

1 

 

1 

14. МКР 2 2 - - 

 Всього 36 36 4 4 

 Примітка: навчальним планом передбачено проведення 18 практичних занять за темами 

дисципліни. Одне з них для студентів денної форми навчання є формою поточного контролю 

знань у вигляді модульної контрольної роботи. Окремі теми та питання за темами курсу 

відведено для СРС.   



4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1 

Тема: Організація, планування та управління проектом 
Мета заняття: опанування теоретичними основами економічного 

обгрунтування проектних рішень. 

План проведення заняття: 

1. Опитування за питаннями лекції та СРС: етапи розвитку методів 

управління проектами, зв’язок дисципліни‘Управління проектами’ з 

іншими управлінськими дисциплінами, асоціації управління 

проектами,      визначення проекту та його ознаки, класифікація 

проектів, учасники проекту, структура проекту, ЖЦП, оточення і 

обмеження проекту сутність системи управління проектами, основні 

принципи та функції управління проектами.  

2. Кейс. Cамостійно визначити послідовність робіт і процесів розробки, 

планування,  організації та реалізації проекту будівництва об’єкту. 

3. Кейс. Визначити послідовність робіт з розробки, планування, 

організації та реалізації проекту на базі обговорення в командах та 

прийняття відповідного  рішення. Розрахувати відхилення 

індивідуального та командного результатів від даних отриманих від 

викладача. Провести аналіз результатів роботи команд та виявити 

переможця ділової гри. 

4. Видача завдання на РР студентам спеціальності «економіка 

підприємства». 

Ключові поняття: проект, ЖЦП, методологія проекту, оточення, 

учасники, систкма управління проектом, функції, принципи, генеза 

управління проектами.   

Література: [[6, с.118--124], [6с.226 -236], [6, с.243 -247]. 

 

Питання для дискусії 

5. Визначте основні віхи генези управління проектами та його стан у 

сучаснихз умовах. 

6. Виявіть специфічні риси та загальні закономірності розвитку 

управління проектами в Україні. 

7. Обгрунтуйте роль та значення профільних організацій управління 

проектами у процесі його розвитку. 

8. Обгрунтуйте значення управління проектами як галузі знань у 

діяльності сучасного менеджера.  

 

Приклади кейсів для обговорення  

Кейс 1 

Ви є менеджером проекту будівництва гідроакумуляційної станції у 

селищі Костянтинівка. Проект виконується в рамках програми розвитку 

комплексу Південноукраїнської АЕС. Проект починається в умовах глибокої 

енергетичної й економічної кризи в Україні. 
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ЗАВДАННЯ: Наведений у табл. 1 тест дозволяє виділити специфічні 

властивості складних проектів і сформулювати проблеми управління 

складними проектами. Відповідайте на питання тесту "так/ні" та обговоріть 

(опишіть) коло проблем менеджерів проекту в контексті наведеної вище 

ситуації. 

Таблиця 1 

Перелік питань для виявлення проблем управління складним проектом 
Питання Відповідь 

"так/ні" 

1 2 

1. Чи є проект великим з погляду обсягів робіт і часу?  

2. Чи є проект технічно дуже складним, чи спричинять прийняті технічні 

рішення майбутні зміни в проекті? 

 

3. Чи представляє проект собою дійсну систему, що складається з окремих 

частин або підсистем, які повинні бути поєднані в єдине функціонально 

зв’язане ціле? 

 

4. Чи є проект частиною іншої системи і чи необхідна тісна інтеграція з 

нею, особливо, якщо ця більша система має проектну організацію? 

 

5. Чи відчуває вище керівництво велику потребу в єдиному джерелі 

інформації й відповідальності за проект у цілому? 

 

6. Чи необхідний суворий кошторисний і фінансовий контроль за 

використанням ресурсів проекту? 

 

7. Чи передбачаються великі обмеження в кошторисі й календарних 

графіках? 

 

8. Чи необхідно швидке реагування на зміну умов проекту?  

9. Чи пов’язаний проект із залученням великої кількості функціональних 

підрозділів і видів робіт? 

 

10. Чи може проект серйозно зачепити сформовану оргструктуру?  

11. Чи необхідно залучення більше двох підрозділів для взаємодії із 

замовниками або споживачами? 

 

12. Чи існують інші складні проекти, які будуть впроваджуватися й 

конкурувати з розглянутим? 

 

13. Чи можливий конфлікт між командою менеджерів проекту та 

залученими до проекту менеджерами субпідрядних організацій? 

 

14. Чи існує організація, відповідальна за своєчасне завершення проекту?  

15. Чи існує загроза яких-небудь технічних і технологічних змін, здатних 

завдати серйозної шкоди проекту до його завершення? 

 

16. Чи існує необхідність у великих зовнішніх закупівлях і поставках 

матеріалів, устаткування, послуг? 

 

17. Чи потрібно залучати субконтракторів для виконання великої частини 

проекту? 

 

18. Чи існує загроза виникнення конфліктів через конкуренцію за загальні 

фінансові й матеріально-технічні ресурси проекту? 

 

ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ НЕОБХІДНО: 

1. Виділити елементи, що мають вирішальне значення для команди 

менеджерів проекту, з точки зору виникнення майбутніх проблем . 

2. Вказати джерела потенційних проблем складного проекту. 
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3. Узагальнено визначити послідовність робіт і процесів розробки, 

планування,  організації та реалізації проекту будівництва об’єкту. 

 

Кейс 2 

СИТУАЦІЯ: Керівництво вашої організації тільки що призначило вас у 

щойно сформовану групу, у ведення якої передається новий інвестиційний 

(секретний) проект, розроблений відділом НДДКР. Всій вашій групі 

доручено спочатку розробити план управління проектом, і після його 

затвердження керівництвом приступити до його реалізації. 

Нікому з вас нічого не відомо про проект, за винятком того, що в міру 

його розвитку, для його реалізації буде потрібно підключити додаткову 

кількість працівників. 

ЗАВДАННЯ: Незважаючи на невелику кількість інформації про проект, 

ваша група має розробити попередній план управління ним. У табл. 1 у 

довільному порядку перераховані 20 (від А до Ф) заходів, які вам необхідно 

здійснити. Розташуйте їх у тім порядку, у якому, на вашу думку, необхідно їх 

виконати в процесі реалізації проекту. Перш ніж вам буде дане "добро" на 

початок роботи над проектом, запропонований вами порядок дій буде 

представлений на розгляд вищому керівництву. Можливо вам доведеться 

відстоювати свої рішення, пояснювати й аргументувати їх. 

КРОК 1. Оскільки до першої зустрічі групи залишилося кілька хвилин, 

переглянте наведений у табл. 1  список заходів і, ні з ким його не 

обговорюючи, розташуєте ці заходи в тій послідовності, у якій, на вашу 

думку, їх варто здійснювати в процесі управління проектом. Поставте "1" 

проти першого заходу й так до "20" для останнього кроку. Не міняйте 

обраної вами послідовності після початку групової роботи. 

КРОК 2. Тепер, уже в рамках групи, визначите послідовність здійснення 

тих або інших заходів і переходьте до табл. 2. 

Таблиця 1 

Базова таблиця етапів управління проектом Х 
№ 

п/п 

Заходи щодо 

управління проектом 

Етап 1 

Порядк

овий 

номер, 

запроп

онован

ий 

вами 

Етап 2 

Порядковий 

номер, 

запропонова

ний 

командою 

Етап 3 

Порядков

ий номер 

(з 

рішення) 

Етап 4 

Різниця 

між 

етапами 

1 та 3 

Етап 5 

Різниця 

між 

етапами 

2 та 3 

1 2 3 4 5 6 7 

А Пошук кваліфікованих 

фахівців для зайняття 

наявних посад 

     

Б Вимір прогресу в 

досягненні й/або 

відхилень від 

досягнення цілей 

проекту 
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В Визначення й аналіз 

видів робіт, необхідних 

для реалізації проекту 

     

Г Визначення стратегії 

(планів, пріоритетів, 

послідовності, 

тимчасових рамок 

основних заходів) 

     

Д Розробка можливих 

альтернативних дій 

     

Е Визначення 

відповідних заохочень 

за гарну роботу 

     

Ж Визначення 

організаційної 

структури підрозділів, 

повноважень і 

підзвітності 

     

3 Визначення цілей 

проекту (бажаних 

результатів) 

     

И Підготовка й навчання 

персоналу відповідно 

до нових обов'язків 

     

К Збір і аналіз фактів про 

необхідність 

майбутнього проекту 

(сучасне положення) 

     

Л Визначення 

кваліфікації для нових 

посад 

     

М Здійснення 

коректування проекту 

     

Н Координація поточної 

діяльності 

     

О Розподіл ресурсів 

(бюджет, потужності та 

ін.) 

     

П Оцінка індивідуальної 

діяльності 

     

Р Визначення негативних 

наслідків кожного з 

можливих напрямків 

діяльності 

     

С Визначення 

прийнятних 

індивідуальних завдань 

     

Т Визначення 

відповідальності 

     

У Вибір основного 

напрямку 
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Ф Визначення часу 

виконання й способу 

оцінки завершеної 

роботи 

     

 Сума балів      

     Індивідуал

ьний 

результат 

Командний 

результат 

Таблиця 2 

Інтерпретація результатів командної та індивідуальної роботи  
Будь ласка, проробіть необхідні кроки й 

проставте бали в колонку з номером 

вашої команди 

Номер команди 

1 2 3 4 5 6 

Етап 6. Середній індивідуальний 

результат: сумуйте всі індивідуальні бали 

(етап 4) у вашій команді й розділіть на 

число її членів 

      

Етап 7. Командний результат (етап 5)       

Етап 8. Командний виграш: різниця між 

командними й середнім індивідуальним 

результатами. Якщо командний результат 

менше середнього індивідуального, то 

виграш "+", якщо командний результат 

вище за середнє індивідуальне, виграш "-" 

      

Етап 9. Кращий (найменший) результат у 

групі 

      

Етап 10. Кількість чоловік, що набрали 

меншу, ніж команда в цілому, кількість 

балів 

      

 

Для порівняння отриманих результатів приводимо деякі результати 

досліджень (табл.3), проведених у рамках Української асоціації керування 

проектами. 

Представлений алгоритм показує навички й ресурси, необхідні для 

синергічного процесу прийняття рішень, а також метод, що використовує 

наявні в розпорядженні команди людські ресурси. Ефективність того або 

іншого рішення визначається результатами даного рішення. Результати є 

продуктом наявних ресурсів і процесу їхнього використання. Під ресурсами 

розуміються наявна інформація, а також людські знання й досвід. 

Синергічний процес ухвалення рішення приводить ці ресурси у відповідність 

із трьома групами навичок: навичками міжособистісного спілкування 

(умінням продуктивно працювати з іншими); управлінськими навичками 

(навичками, необхідними для систематичного творчого підходу до ситуації); 

професійними навичками (навичками, необхідними для проведення окремих 

заходів). 
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Таблиця 3 

Результати 50 команд (246 учасників) 
Показники Числове значення 

Етап 6 

Середній індивідуальний результат 58,6 

в командах переможцях 54,0 

в командах, що програли 73,8 

Етап 7 

Середній індивідуальний результат 39,7 

в командах переможцях 27,2 

в командах, що програли 65,6 

Етап 8 

Середній індивідуальний результат 18,9 

в командах переможцях 26,8 

в командах, що програли 8,2 

Етап 9 

Середній індивідуальний результат 36,1 

в командах переможцях 61,0 

в командах, що програли 48,9 

Етап 10 

Процент учасників, що набрали меншу, ніж команда в цілому, 

кількість балів 

17% 

в командах переможцях 12% 

в командах, що програли 35% 

Процент команд, що набрали кращу, у порівняні з кращім 

індивідуальним результатом в команді, кількість балів 

34% 

 

Кейс 3 
  

Вас призначили керівником проекту модернізації підприємства по 

переробці молочної продукції, що знаходиться в м. Ірпінь. Життєвий цикл 

проекту починається з розробки концепції проекту і закінчується через 5 

років після початку експлуатації нової технологічної лінії. Проектом 

передбачається будівництво нового приміщення, придбання сучасного 

обладнання, впровадження нової технології. Розробіть  схему життєвого 

циклу проекту та покажіть, які роботи входять до окремих фаз цього 

життєвого циклу.    

 

Приклад тестових завдань для перевірки знань 

 

1.Яке з означень поняття "проект" запропоновано PMBOK: 

a) тимчасове підприємство, спрямоване на створення унікальних продуктів, 

послуг чи інших результатів; 

b) те, що змінює наш світ чи його елементи; 

c) певне завдання чи їх сукупність з вхідними даними та потрібними 

результатами (цілями), які обумовлюють його вирішення; 

d) комплекс науково-дослідних, проектно-конструкторських, соціально-

економічних, організаційно-господарських та інших заходів, пов'язаних 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8:_%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D1%96_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.
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ресурсами, виконавцями та термінами, відповідно оформлених і 

направлених на зміну об'єкта управління, що забезпечує ефективність 

розв'язання основних завдань та досягнення відповідних цілей за певний 

період; 

e) задум (завдання, проблема) та необхідні засоби його реалізації з метою 

досягнення бажаного економічного, технічного, технологічного чи 

організаційного результату. 

2.Перерахуйте основні ознаки проекту: 

__________________________.  

       3. Поєднайте визначення та поняття: 
інвестиційний 

проект 

включає в себе передпроектну розробку інженерно-конструкторських, 

технологічних і будівельних рішень, порівняння альтернативних 

варіантів і обґрунтування вибору конкретного способу здійснення 

проекту 

бізнес-план детальний виклад цілей та шляхів досягнення виробництва, що 

створюється для обґрунтування інвестицій. Бізнес-план проекту 

(підприємства) може входити до інвестиційного проекту як його  

складова частина, замінювати інвестиційний проект або включати 

декілька інвестиційних проектів (при розширенні, модернізації, 

реконструкції і реструктуризації підприємства) 

техніко-

економічне 

обґрунтування 

інвестицій 

сукупність документів, що характеризують проект від його задуму до 

досягнення заданих показників ефективності та обсягу, що включають 

передінвестиційну, інвестиційну, експлуатаційну і ліквідну стадії його 

реалізації; це будь-який комплекс забезпечених інвестиціями заходів. 

Усі проекти є інвестиційними, оскільки без вкладення коштів 

реалізувати проект неможливо 

4. Яке з визначень управління проектами запропоноване Американською 

асоціацією управління проектами: 

a) синтетична дисципліна, що об’єднує спеціальні та надпрофесійні знання; 

b) діяльність, спрямована на реалізацію проекту з максимально можливою 

ефективністю при заданих обмеженнях щодо часу, коштів (ресурсів) і 

якості кінцевих результатів; 

c) мистецтво керувати й координувати людські та матеріальні ресурси 

протягом життєвого циклу проекту, застосовувати системи сучасних 

методів і техніки управління та мінімізації ризиків для досягнення 

визначених у проекті результатів за складом і обсягами робіт, вартістю, 

часом, якістю та задоволенням учасників; 

d) процес управління командою, ресурсами проекту за допомогою 

спеціальних методів та прийомів з метою успішного досягнення 

поставленої мети; 

e) визнана у всьому світі методологія вирішення організаційно-технічних 

проблем, це філософія керівництва проектами.   

5.Перерахуйте основні функції управління проектом: 

__________________________. 

6. Визначте основні етапи ЖЦП та блоки робіт, що їх 

характеризують: 

______________________.  
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7. Про кого іде мова: «…. – це посадова особа, на яку покладено 

виконання функцій планування, контролю та координації робіт всіх учасників 

проекту»: 

a) замовник; 

b) ініціцатор; 

c) ліцензіар; 

d) орендодавець; 

e) інвестор.  

8. ЖЦП графічно відображує взаємозвязок:  
a) витрати-час; 
b) роботи-час»; 

c) роботи-витрати. 

9. Система управління проектами, за якої менеджер проекту не несе 

ніякої фінансової відповідальності за прийнятгя рішення, відповідає за 

координацію і управління розробкою та реалізацією проекту, у контрактні 

відносини з іншими учасниками проекту не вступає, називається: 

a) простою;  

b) розширеною; 

c) складною; 

d) замкненою. 

10. Окремі конкретні проекти чітко визначеної оріентації та 

масштабу, що припускають певні спрощення проектування та реалізації, 

формування команди проекту тощо, називаються:  

a) монопроекти (або прості); 

b) мультипроекти; 

c) мегапроекти; 

d) усі відповіді вірні. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2 

Тема: Формування і розвиток проектної команди 

Мета заняття: засвоєння основних положень формування, розвитку та 

управління командою проекту. 

План проведення заняття: 

1. Обговорення теоретичних питань за темою заняття: формування 

проектної команди, основні стадії життєвого циклу команди проекту, 

заходи щодо відбору учасників команди, характеристика вимог до 

менеджера проекту, джерела конфліктів протягом часу реалізації 

проекту, управління конфліктами в проектах, лідерство та мотивація в 

команді, розвиток команди,  порівняння стилів управління проектом. 

2. Вирішення тестів щодо можливостей та здібностей, навичок в роботі 

менеджера проектами.  

Ключові поняття: менеджер проекту, команда проекту, етапи  

розвитку команди проекту, конфлікти, стиль управління проектом.   

Література: [6 с.43-53], [10 с.134-162.], [17 с.332-346]. 
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Питання для дискусії 

3. Порівняйте різні стилі управління проектами і визначіть найбільш 

оптмальні залежно від запропонованих ситуацій: стабільний розвиток 

проекту, легка криза, затяжна криза з превалюючими внутрішніми та 

зовнішніми чинниками її виникнення. 

4. Чому у великих компаніях виникає необхідність створення підрозділів 

управління проектми? 

5. Як правильно вирішити ситуацію з менеджером проекту: якщо він 

винаймається для окремих проектів та якщо він є штатною одиницею? 

 

Приклад тестів для вирішення  

Тест 1  

Мотивація та винагорода 

Коли розглядається винагорода, варто пам’ятати про необхідність 

пов’язувати її з потребами людей. Маслоу визначив, як можна пов’язати 

винагороду та потреби. 

ЗАВДАННЯ: Позначте в табл.1 ті види винагороди, які мають для вас 

найбільший пріоритет. 

Таблиця 1 
Питання Відповідь (Так/Ні) 

1 2 

1. Великий офіс  

2. Відгуки, які вселяють у вас почуття підтримки, безпеки та 

впевненості у майбутньому 

 

3. Досягнення цілей команди  

4. Таблиці порівняльних результатів  

5. Досягнення короткострокових цілей і одержання зворотного 

зв’язку 

 

6. Одержання більш широких повноважень в процесі поліпшення 

результатів діяльності 

 

7. Збільшення масштабів роботи й, як наслідок, збільшення 

свободи дій 

 

8. Можливість робити щось нове  

9. Знаходження нових і цікавих проектів  

10. Керування по відхиленнях, відмова від дріб’язкового контролю  

11. Свобода у виборі методів досягнення мети  

12. Письмова й усна похвала  

13. Сприяння цілям і частому зворотному зв’язку  

14. Відданість інтересам команди  

15. Титул  

16. Детальне пояснення всіх аспектів політики компанії, що 

особливо тягнуть за собою неминучі зміни 

 

17. Умови навчання, що допомагають команді вдосконалюватися  

18. Нові складні завдання  
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19. Опубліковані результати й суспільне визнання  

20. Більша воля при керуванні роботою, її методами, швидкістю 

виконання й т.д. 

 

21. Часта зміна роботи  

22. Величезні можливості для навчання  

23. Напруження сил при досягненні важких цілей по ходу їхнього 

виникнення; досягнення мети при мінімальному управлінні 

 

24. Висока оцінка організацією завдяки тривалому стажу роботи та 

відданості 

 

25. Делегування більшої частини роботи  

26. Право на персональний автомобіль  

27. Призи  

28. Рекламовані результати  

29. Винагороди, що підкреслюють загальні зусилля  

30. Точні інструкції, що ясно виражають, що потрібно  

31. Користування спеціальною їдальнею або клубом  

32. Право носити ексклюзивний одяг, характерну для менеджерів 

верхньої ланки 
 

33. Гарна програма пенсійного забезпечення й виплат через 

хворобу 
 

34. Можливості взаємодіяти з командою під час роботи  

35. Призи для "найкращих"  
36. Винагорода, що наділяє правом бути членом команди  

37. Складна робота, що допускає керування іншими  
38. Відношення начальника як до рівного  
39. Можливості для професійного росту  
40. Відношення як до професіонала  
41. Представницька роль  
42. Членство в клубі максимально високого рівня  
43. Підтримка керівництва прагнень команди  
44. Обговорення професійних порад і участь у прийнятті рішень  

45. Можливість швидкого доступу до начальника в необхідний час  

46. Регулярне обговорення майбутніх перспектив  

КЛЮЧ ДО ТЕСТУ „МОТИВАЦІЯ ТА ВИНАГОРОДА” 

1. Потреба в надійності та безпеці: 2 + 5 + 16 + 24 + 30 + 33 + 36 + 45. 

2. Потреба у належності до групи: 3 + 14 + 17 + 29 + 34 + 43. 

3. Потреба в статусі: 1 + 15+26 + 31 + 32 + 38 + 40 

4. Потреба у визнанні: 5 + 12 + 19 + 27. 

5. Потреба влади: 6 + 10 + 11 + 25 + 37 + 41 + 44 + 46.  

6. Потреба в змаганні: 4 + 13 + 18 + 28 + 35 + 42.  

7. Потреба в незалежності: 7 + 10 + 20 + 23.  

8. Потреба в досягненнях: 8 + 9 + 21 + 22 + 39. 

Максимальний бал визначить ваше місце в ієрархії потреб. 
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Тест 2 

Мотивація та поведінка 

Однієї із труднощів, що виникає перед менеджерами, є визначення 

мотивів, якими керуються їхні підлеглі. Кращим показником цього служить 

їхня поведінка. 

ЗАВДАННЯ: Позначте в табл. 1 ті риси поведінки, які, на ваш погляд, 

характерні для вас. 

Таблиця 1 
Питання Відповідь 

(Так/Ні) 

1 2 

1. Любить і носить дорогий одяг  

2. Одягається чисто та охайно  

3. Любить бути членом клубів, відвідувати презентації  

4. Багато працює, щоб досягти мети  

5. Відчуває потребу в похвалі та любить її  

6. Любить приймати рішення  

7. Охоче бере на себе відповідальність  

8. Хоче вчитися  

9. Вітає зміни  

10. Любить нові сприятливі можливості  

11. Любить організовувати інших  

12. Звертає увагу на свої успіхи  

13. Ризикує  

14. Одержує задоволення від роботи в команді  

15. Має сталі особисті звички  

16. Прагне мати символи положення в суспільстві, наприклад офіс, 

титул 

 

17. Хоче відповідати корпоративним цінностям  

18. Відповідає цінносним орієнтаціям групи  

19. Радіє винагородам  

20. Рішучий  

21. Не любить рутину  

22. Одержує задоволення від керівництва роботою інших  

23. Любить випробовувати свої сили  

24. Любить вдаватися в подробиці  

25. Турбується  

26. Любить машини високої якості  

27. "Організатор ігор" – життя є змагання  

28. Відданий членам команди  

29. Чітко мислить і може добре виражати свої ідеї  

30. Любить бути в центрі уваги  

31. Любить невизначеність  

32. Ясно виражає свою точку зору  

33. Одержує насолоду від ризику  

34. Може бути дуже критичним стосовно організації  

35. Любить брати участь у керівництві справами  

36. Багато працює, хоче досягти успіху  

37. Ревниво ставиться до суперників  
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38. Любить ділитися своєю думкою, перед тим як прийняти рішення  

39. Готовий захищатися, якщо його критикують  

40. Хоче жити в престижному районі  

41. Любить правила та інструкції  

42. Мріє бути членом найкращого клубу в місті  

43. Може жити, приймаючи важкі рішення  

44. Хоче завжди перемагати / не вміє програвати  

45. Виступає проти змін, якщо це турбує групу  

46. Любить нововведення  

47. Любить поступати по-своєму  

48. Не завжди все закінчує добре  

49. Проявляє завзятість при захисті своїх власних ідей  

50. Може виступати з конструктивною критикою діяльності 

організації 

 

51. Погано працює в команді, «індивідуаліст»  

52. Хоче бути популярним і як менеджер міг би непогано справлятися 

з дисципліною й делегуванням повноважень іншим 

 

53. Має потребу в точності і ясності інструкцій  

54. Прагне, щоб про нього думали як про професіонала  

55. Пишається роботою  

56. Не любить змін і невизначеності  

57. Стає в оборонну позицію, якщо на групу нападають або 

критикують 

 

58. Проявляє ініціативу  

59. Дозвілля воліє проводити на самоті  

60. Не любить правил  

61. Уміє добре й коротко передавати свої думки, щоб тримати своїх 

товаришів по команді в курсі справи 

 

62. Воліє усе робити сам, тому що знає, як робити  

63. Не любить начальників  

64. Багато працює  

65. Противиться змінам на роботі  

КЛЮЧ ДО ТЕСТУ „МОТИВАЦІЯ ТА ПОВЕДІНКА” 

Підрахуйте кількість балів по кожній групі потреб. Максимальний бал 

визначить ваше місце в ієрархії потреб. 

1. Потреба в надійності й безпеці:  

2 + 15 + 24 + 25 + 39 + 41 + 53 + 56 + 62 + 64 + 65.  

2. Потреба в належності до групи: 

3 + 14 + 18 + 28 + 38 + 45 + 52 + 57 + 61.  

3. Потреба в статусі: 1 + 16 + 17 + 26 + 40 + 42 + 54 + 55.  

4. Потреба у визнанні: 5 + 12 + 19 + 30 + 36.  

5. Потреба влади: 6 + 11 + 22 + 29 + 35 + 43 + 50 + 58.  

6. Потреба в змаганні: 4 + 13 + 23 + 27 + 37 + 44 + 51.  

7. Потреба в незалежності: 7 + 10 + 20 + 32 + 34 + 47 + 49 + 59 + 60 + 63.  

8. Потреба в досягненнях: 8 + 9 + 21 + 31 + 33 + 46 + 48. 
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Тест 3 

Діагностика менеджера на результат 

Вам будуть запропоновані  питання, на кожне з яких необхідно 

відповісти "так"або "ні" 

1. Коли є вибір між двома варіантами, його краще зробити швидше, ніж 

відкласти на певний час. 

2. Я легко дратуюся, коли помічаю, що не можу на всі 100% виконати 

завдання. 

3. Коли я працюю, це виглядає так, начебто я все ставлю на карту. 

4. Коли виникає проблемна ситуація, я найчастіше приймаю рішення 

одним з останніх. 

5. Коли в мене два дні підряд немає справи, я втрачаю спокій. 

6. У деякі дні мої успіхи нижче середніх. 

7. До себе я більш суворий, ніж до інших. 

8. Я більш доброзичливий, ніж інші. 

9. Коли я відмовляюся від важкого завдання, я потім суворо засуджую 

себе, тому що знаю, що в ньому я домігся б успіху. 

10. У процесі роботи я маю потребу в невеликих паузах відпочинку. 

11. Ретельність – це не основна моя риса. 

12. Мої досягнення в праці не завжди однакові. 

13. Мене більше цікавить інша робота, ніж та, якою я зайнятий. 

14. Критика стимулює мене сильніше, ніж похвала. 

15. Я знаю, що мої колеги вважають мене діловою людиною. 

16. Перешкоди роблять мої рішення більш твердими. 

17. У мене легко викликати честолюбство. 

18. Коли я працюю без натхнення, це, звичайно, помітно. 

19. При виконанні роботи я не розраховую на допомогу інших. 

20. Іноді я відкладаю те, що повинен був би зробити зараз. 

21. Потрібно покладатися тільки на самого себе. 

22. У житті мало речей, що більш важливі, ніж гроші. 

23. Завжди, коли я маю виконати важливе завдання, я ні про що інше не 

думаю. 

24. Я менш честолюбний, ніж інші. 

25. Наприкінці відпустки я звичайно радію, що незабаром вийду на 

роботу. 

26. Коли я налаштований на роботу, я роблю її краще та більш 

кваліфіковано, ніж інші. 

27. Мені простіше й легше спілкуватися з людьми, які можуть завзято 

працювати. 

28. Коли в мене немає справ, я почуваю, що мені не по собі. 

29. Мені доводиться виконувати відповідальну роботу частіше, ніж 

іншим. 

30. Коли мені доводиться приймати рішення, я намагаюся робити це 

якнайкраще. 

31. Мої друзі іноді вважають мене ледачим. 
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32. Мої успіхи якоюсь мірою залежать від моїх колег. 

33. Безглуздо протидіяти волі керівника. 

34. Іноді не знаєш, яку роботу доведеться виконувати. 

35. Коли щось не ладнається, я нетерплячий. 

36. Я звичайно привертаю мало уваги до своїх досягнень. 

37. Коли я працюю разом з іншими, моя робота дає більші результати, 

ніж робота інших. 

38. Багато чого, за що я беруся, я не доводжу до кінця. 

39. Я заздрю людям, які не завантажені роботою. 

40. Я не заздрю тим, хто прагне до влади й становища. 

41. Коли я впевнений, що стою на правильному шляху, то для доведення 

своєї правоти я готовий на надзвичайні заходи. 

КЛЮЧ ДО ТЕСТУ „ДІАГНОСТИКА МЕНЕДЖЕРА З МОТИВАЦІЄЮ НА РЕЗУЛЬТАТ” 

Ви одержали по одному балу за відповіді "так" на наступні питання 2 - 

5, 7 - 9, 10, 14 - 17, 21, 22, 25 - 30, 32, 37, 41. 

Ви також одержали по одному балу за відповіді «ні» на питання 6, 13, 

18, 20,24, 31,36,38, 39. 

Відповіді на питання 1, 11, 12,19, 23, 33, 34, 35, 40 не враховуються. 

Підрахуйте суму набраних балів. 

РЕЗУЛЬТАТИ: 

 від 1 до 10 балів – низька мотивація на результат; 

 від 11 до 16 балів – середній рівень мотивації; 

 від 17 до 20 балів – помірковано високий рівень мотивації; 

 понад 21 бал – занадто високий рівень мотивації на результат. 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТУ: 

Дослідження показали, що люди, які сильно орієнтовані на результат, 

віддають перевагу середньому рівню ризику. Ті ж, хто бояться невдач, 

віддають перевагу малому або, навпаки, занадто високому рівню ризику. Чим 

вище мотивація людини до успіху, тим нижче її готовність до ризику. При 

цьому мотивація на успіх впливає й на надію на успіх. При сильній мотивації 

на успіх, надія на нього звичайно скромніше, ніж при слабкій мотивації на 

успіх. 

До того ж людям, мотивованим на успіх і маючим більшу надію на 

нього, властиво уникати високого ризику. 

Той, хто сильно мотивований на успіх і має високу готовність до ризику, 

рідше потрапляє у нещасні випадки, ніж ті, які мають високу готовність до 

ризику, але високу мотивацію до запобігання невдач (захист). І навпаки, коли 

в людини є висока мотивація до запобігання невдач (захист), це перешкоджає 

мотиву на результат.  
 

Приклад тестових завдань для перевірки знань 

1. Розташуйте стадії життєвого циклу команди проекту у правиль-

ному порядку: 

a) спрацьованість; 

b) розформування; 
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c) формування; 

d) функціонування; 

e) реорганізація. 

2. Команда проекту - це:  

a) сукупність працівників, які здійснюють функції управління проектом і 

персоналом проекту; 

b) робітники організації, які виконують професійну діяльність у відповідності 

зі своїми посадовими обов'язками;  

c) неформальна група в рамках формальної організації; 

d) формальна організаційнв структура проекту.  

3. По закінченню проекту працівники повертаються в свої 

функціональні підрозділи організації при:  

a) лінійно-функціональній структурі управління;  

b) матричній структурі управління; 

c) проектній структурі управління; 

d) штабній струткурі управління.  

4. Критеріями відбору команди проекту виступають (викреслити 

зайве):  

a) освіта; 

b) досвід роботи;  

c) медичні характеристики;  

d) вік; 

e) стать; 

f) особисті якості;  

g) сімейний стан; 

h) релігійні уподобання; 

i) соціальне походження.  

5. Один член команди проекту:  

a) може виконувати кілька ролей одночасно; 

b) може виконувати лише одну роль під час реалізації проекту. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3 

Тема:  Розробка концепції проекту  

Мета заняття: опанування процедурою розробки концепції проекту.  

План проведення заняття: 

1. Опитування за питаннями лекції та СРС: поняття концепції проекту та 

її структурні елементи, підходи до розробки концепції проекту, 

фактори впливу на розробку і реалізацію концепції проекту, 

відповідальність у процесі розробки концепції проекту.  

2. Виконання завдань аналітично-пошукового характеру: аналіз ЖЦП, 

розробка і обґрунтування основних характеристик проекту (оточення, 

фактори впливу, учасники та ін.). 

3. Обговорення найбільш цікавих вітчизняних та іноземних проектів та 

на їх основі виявлення проблем прийняття ефективних управлінських 

рішень.  
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Ключові поняття: концепція, план, програма проекту, 

відповідальність, методоллогічні підходи до розробки концепції проекту, 

фактори впливу. .  

Література: [25. с. 37-41], [34.с. 36-40], [9.с.18-24]. 

 

Питання для дискусії 

1. Чому важливо в управлінні проектами особливу увагу приділяти 

розробці концепції проекту? Які наслідки може мати її неправильне 

(неточне чи неповне) формулювання? 

2. Які фактори впливають на умови розробки та реалізації концепції 

проекту? 

3.  Як на розробку концепції проекту можуть впливати організаційна 

струткура, стиль керівництва, корпоративна культура, комунікації в 

організації?  

Приклад кейсу для обговорення 

Розігрування ситуації в управлінні складними проектами 

Ви керуєте великою організацією з лінійною структурою управління під 

назвою Прогрес. Організація виробляє високотехнологічну електронну 

продукцію.  

Умова 1. Спробуйте виділити суть проетку, етапи ЖЦ, учасників, 

команду управління, фактори впливу і оточення проекту.  

Кризова ситуація в галузі, а також у бізнесі вашої організації приводить 

вас до висновку про необхідність формування стратегії виходу з кризи й 

розвитку організації. Ви є лідером організації й вирішуєте сформулювати 

стратегію розвитку у вигляді ряду проектів. Реалізація цих проектів буде 

вимагати від вас виявлення основних рушійних сил проекту й підготовки 

рішення про зміну структури управління, розрозробки нової концепції та, 

можливо перегляду його учасників та етапів ЖЦ. 

Умова 2. У наведеному нижче тесті відповідайте на питання й коротко 

сформулюйте свою пропозицію. 

Фактори, що забезпечують динамічне лідерство менеджера й успіх 

проекту: 

КООРДИНАЦІЯ ТА ЗВ’ЯЗКИ 

1. Союз між керівником проекту й керівниками відділів, що беруть 

участь у здійсненні проекту. 

2. Натхненність робочої групи. 

3. Відповідальність робочої групи. 

4. Обов’язковість робочої групи. 

5. Союз між керівником проекту й представниками громадськості. 

6. Союз між керівником проекту та відповідальним за розвиток зв’язків із 

клієнтами. 

7. Союз між керівником проекту з вищим керівництвом. 

8. Особисті здібності керівника проекту. 

9. Здатність підготовки реалістичних звітів. 
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10. Адміністративні здібності керівника проекту. 

11. Неформальна підтримка з боку членів команди. 

12. Повноваження керівника проекту. 

13. Адекватність процедур зміни. 

14. Безпека робіт, що виконуються групою. 

15. Участь робочої групи в прийнятті рішень. 

16. Участь робочої групи у вирішенні найбільш важливих проблем. 

17. Ентузіазм компанії, що почала проект. 

18. Придатність стратегії завершення робіт. 

АДЕКВАТНІСТЬ СТРУКТУРИ ПРОЕКТУ Й СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ 

1. Ступінь задоволеності керівника проекту системою планування й 

контролю. 

2. Ступінь задоволеності робочої групи організаційною структурою. 

УНІКАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ, ЗНАЧИМІСТЬ, СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС 

1. Ступінь суспільного ентузіазму. 

2. Масштаби проекту в порівнянні із традиційними проектами. 

 
  

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 4, 5 

Тема: Обгрунтування доцільності реалізації проекту 

Мета заняття: отримати навички обгрунтування доцільності реалізації 

проекту на основі застсоування інструментарію передінвестиційного аналізу.  

План проведення заняття: 

1. Надати характеристику основних задач  фінансового, комерційного, 

організаційного, економічного, соціального, технічного та екологічного   

аналізу проекту. 

2.вирішення задач аналітично-пошукового характеру: здійснити вибір 

найкращого варіанту проекту з використанням експертних оцінок, 

розрахувати основні показники ефективності проекту та пояснити  їх 

сутність. 

3.Здійснити обґрунтування доцільності реалізації запропонованого до 

обговорення проекту (робота в команді). 

 Ключові поняття: передінвестиційна фаза проекту, фінансовий, 

комерційний, оршганізаційний, економічний, соціальний, інституціональний, 

екологічний, технічний аналіз проекту, NPV, IP, IRR, ТО бюджетний ефект, 

експертне оцінювання.   

Література: [25. с. 37-41], [34.с. 36-40], [9.с.18-24]. 

 

Питання для дискусії 

1. Поясніть необхідність здійснення комплексного оцінювання проектів 

на передінвестиційній стадії проекту. 

2. Визначте, як між собою співвідносяться показники фінансового 

аналізу проекту за пріоритетом у виборі остаточного рішення. 
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3. Обгрунтуйте, у чому полягає різниця між фінансовим та економічним 

аналізом проекту. 

4. Поясніть, у чому полягає суть бюджетного ефекту проекту. 

 

Приклад задач  

1 Підприємство планує вкласти гроші у придбання нового устаткування, 

яке коштує 3170 гр.од. і має термін окупності 4 роки з нульовою залишковою 

вартістю. Введення устаткування за оцінками дозволяє забезпечити вхідний 

грошовий потік 1000 гр.од. протягом кожного року. Керівництво дозволяє 

здійснювати інвестицію тільки в тому випадку, коли ці призводить до віддачі 

хоча б 10% на рік. Визначити доцільність інвестування методом NPV. 

2 Інвестиційний проект має такі значення чистої теперішньої вартості 

залежно від ставки дисконту: 
ставка дисконту, % NPV, тис. грн. ставка дисконту, % NPV, тис. грн. 

10 1000 10 1000 

20 200 20 200 

30 75 30 75 

Визначити внутрішню норму рентабельності? 

3 Підприємство має два варіанти інвестування вільних грошових коштів 

у сумі 200000 грн.: 1. Придбання нового обладнання, яке через 6 років 

(період діі інвестиційного проекту) очікує продати за 15000 грн. Чистий 

грошовий дохід від такої інвестиції оцінюється в сумі 5000 грн. щороку. 2. 

Придбання нового оснащення на суму 40000 грн., а решта суми спрямувати 

на збільшення робочого капіталу. Це дасть змогу отримувати щороку 

протягом дії проекту 3000 грн. Тобто, після закінчення цього періоду 

робочий капітал звільняється. Якому варіанту необхідно надати перевагу, 

якщо підприємство розраховує на 18 % віддачі на інвестовані ним грошові 

кошти? Для розв'язку задачі використайте метод норми прибутку на капітал. 

4 Маємо проекти А і В з однаковими капітальними вкладеннями (15 

млн. грн.), але з різними прогнозованими прибутками: відповідно по 5 млн. 

грн. протягом 4 років у проекті А і по 5 млн. грн. протягом 6 років у проекті 

В. Обидва проекти забезпечують окупність протягом 3 років. За показником 

терміну окупності (РР) проекти однакові. Визначити найбільш ефективний 

проект. 

5 Проекти В і С мають однакові витрати, результати та тривалості 

життєвого циклу. Норма дисконту становить 10 % (r = 0,1). Необхідно 

порівняти значення чистого приведеного доходу (NPV) обох проектів і 

вибрати кращий з них. Вихідні дані та розв’язання прикладу для проектів В і 

С наведені відповідно в табл. 1 і 2. 

Таблиця 1  

Вихідні дані й розв’язання прикладу для проекту В 
Рік існування 

проекту t 

Витрати ICt, 

тис. грн. 

Грошові 

надходження 

Pt, тис. грн. 

Pt–ICt, тис. грн.  Pt–ICt  

(1+r)t
 

тис.грн. 

1-й 5 0   
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2-й 20 10   

3-й 30 20   

4-й 0 20   

5-й 0 30   

Разом 55 80   

Таблиця 2  

Вихідні дані й розв’язання прикладу для проекту C 
Рік існування 

проекту t 

Витрати ICt, 

тис. грн. 

Грошові 

надходження 

Pt, тис. грн. 

Pt–ICt, тис. грн.  Pt–ICt  

(1+r)t 

тис.грн. 

1-й 30 10   

2-й 20 10   

3-й 5 20   

4-й 0 20   

5-й 0 20   

Разом 55 80   

 6 Іноземна компанія розглядає можливість налагодження власного 

виробництва продукції в Україні. Експерти компанії оцінюють варіанти 

інвестиційного задуму, кожному з яких відповідають різні експертні 

значення факторів успіху. 

Провести експертну оцінку, результати занести в таблицю, зробити 

висновки. 

Фактор 
Пито-ма 

вага 

Варіант проекту 
Інтегральна 

оцінка 

А В С А В С 

Попит на продукцію проекту 0,3 45 75 80    

Конкурентоспроможність продукції 

проекту 

0,25 80 75 85    

Стабільність цін на матеріали 0,2 90 60 50    

Наявність альтернативних технічних 

рішень 

0,15 70 65 55    

Складність проекту 0,1 90 70 20    

СУМА 1 - - -    

Що зміниться, якщо питому вагу поміняти на 0,4; 0,3; 0,2; 0,1 і 0 

відповідно? 

7 Визначити індекс рентабельності проекту, виходячи з таких даних:  

обсяг  інвестицій  в  інноваційний  проект  становить 1200  тис.  грн  (на  

перший  рік  -  1000  тис.  грн,  на  другий - 200 тис. грн). Грошові потоки, 

починаючи з другого року реалізації проекту, складуть 300 тис. грн, у 

наступні роки - відповідно 450, 800, 900 тис. грн. Дисконтна ставка - 15%. 

8 Підприємство планує реалізувати інноваційно-інвестиційний проект 

вартістю 400 тис. грн, практичне здійснення якого спрямоване на 

виробництво нового виду продукції. Очікуються такі  грошові  потоки:  

перший  рік  -  20  тис. грн, другий  рік - 80 тис. грн, третій і четвертий роки - 

по 45 тис. грн. Необхідно визначити чистий зведений дохід і строк окупності 
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інвестицій за умови, що дисконтна ставка дорівнює 18%. 

9 У табл. 1  наведено показники для альтернативних проектів А та В. 

Обгрунтувати вибір кращого з них.  

Таблиця 1 

Показники проектів А та В 
Проект NPV, тис. грн. IRR, % РІ 

А 450 17 1,07 

В 48 22 1,30 

10 Є  три  варіанти  технології  виробництва  виробу.  За  даними таблиці  

розрахувати  найбільш  ефективний  варіант.  Нормативний  коефіцієнт 

економічної ефективності капіталовкладень (Е н) - 0,1.  

Таблиця 1  

Вихідні дані 
Показники  Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 

Інвестиції, млн. грн 22500 27600 19700 

Витрати 

виробництва на один 

виріб, тис. грн 

13600 14700 13700 

Річний обсяг 

виробництва  

700 1100 2500 

11 Інвестиційний цикл платежів і надходжень за проектом 

характеризується за роками розрахункового періоду наступними даними 

(тис. грн.): початкові інвестиції: - 1700; грошові потоки за роками проекту: 1: 

+600; 2: +700; 3: +800; 4: +500; 5: +300. Визначити чистий дисконтований 

доход (NPV (ЧДД)) на основі розрахункової ставки відсотка у 18, 20 та 30 % 

річних і внутрішню норму доходності (IRR (ВНД)). 

12 З метою зміцнення позицій на ринку фірма розглядає рішення про 

диверсифікацію виробництва, що вимагає вкладення інвестицій протягом 

декількох років: 1: 122тис.у.о., 2: 227тис.у.о., 3: =161тис.у.о., 5: 50тис. у.о.  

Припливи коштів починаються четвертого року в наступних розмірах: 4: 

250тис.у.о., 5: 235тис.у.о., 6: 215тис.у.о, 7: 365тис.у.о., 8: 300тис.у.о., 9: 

360тис.у.о., 10: 150тис.у.о., 11: 300тис.у.о.  

Ставка відсотків – 15% у рік. Розрахувати внутрішню норму доходності 

(IRR (ВНД)). 

13 Компанія «А» розглядає три проекти капітальних інвестицій в 

устаткування, для кожного з яких потрібні інвестиції у сумі 94500 грн. Кожен 

з проектів розрахований на 3 роки і забезпечує такі грошові надходження, 

грн: 

Таблиця 1  

Вихідні дані 
Рік Проект 

А Б С 

1 33750 42750 58500 

2 40500 42750 40500 

3 67500 42750 49500 

Устаткування не має ліквідаційної вартості, а компанія використовує 
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прямолінійний метод амортизації. Вартість капіталу компанії 16%. 

Необхідно: 1) визначити простий період окупності кожного проекту й обрати 

найкращий; 2) розрахувати чисту теперішню вартість кожного проекту. Чи 

зміниться від цього ваш вибір? 

14 Компанія «Еталон» вирішує питання, чи придбати устаткування 

вартістю 235000 у.од. Термін його експлуатації 6 років, а ліквідаційна 

вартість дорівнює 0. Менеджер компанії розрахував економію грошових 

коштів у разі його використання: перший рік 21000 у.од, другий – 22000 у.од, 

третій – 29000 у.од, четвертий – 45500 у.од, п’ятий – 36000 у.од, шостий – 

29400 у.од. Для прийняття рішень про капітальні вкладення компанія 

використовує ставку прибутковості інвестицій – 18 %. Необхідно 

розрахувати:  1) чисту теперішню вартість; 2) період окупності; 3) внутрішню 

норму прибутковості; 

 

Приклад тестових завдань для перевірки знань 

 

1. Поєднайте поняття та його визначення: 
показники комерційної 

ефективності 

 

 

враховують народногосподарські вигоди й витрати проекту, 

включаючи оцінку екологічних та соціальних наслідків, і 

допускають грошовий вимір 

показники економічної 

ефективності 

вартість початкових грошових вкладень у проект, без яких він 

не може здійснюватись 

термін окупності 

проекту  

час, протягом якого грошовий потік, одержаний інвестором від 

втілення проекту, досягає величини вкладених у проект 

фінансових ресурсів 

індекст прибутковості  є відношенням суми наведених ефектів (різниця вигід і 

поточних витрат) до величини інвестицій 

сума інвестицій відображають фінансові наслідки здійснення проекту для 

державного та місцевого бюджетів 

показники бюджетної 

ефективності 

враховують фінансові наслідки реалізації проекту для його 

безпосередніх учасників 

2. Основними критеріями прийняття проекту є: 

a) технічна та технологічна можливість його реалізації; 

b) довгострокова життєздатність; 

c) економічна ефективність; 

d) екологічна і політична прийнятність; 

e) організаційне та інше забезпечення; 

f) усі відповіді вірні; 

g) усі відповіді невірні.  

3. При проведенні фінансового аналізу не розглядається: 

a) обґрунтованість фінансових прогнозів;  

b) достатність оборотного капіталу;  

c) доцільність використання національних ресурсів; 

d) забезпеченість платоспроможності по кредитах. 

4. Економічний аналіз не дозволяє оцінити:  

a) чи виправдане використання проектом національних ресурсів; 
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b) конкретний попит на ці ресурси;  

c) вигоди суспільства в цілому в результаті реалізації проекту; 

d) екологічну результативність проекту; 

e) зміни політичних цінностей. 

5. Показник чистої теперішньої вартості відображає: 

a) відношення суми дисконтованих вигід до суми дисконтованих витрат; 

b) різницю між дисконтованими сумами грошових надходжень і витрат, які 

виникають при реалізації проекту; 

c) норму дисконту, за якою проект вважається економічно доцільним; 

d) міру зростання цінності підприємства в розрахунку на одну грошову 

одиницю інвестицій; 

e) темп приросту вартості капіталу організації; 

f) рух грошових коштів за проектом, приведений до тепершнього часу. 

6. Внутрішня норма доходності (IRR) відображає: 

a) відтік або приплив грошових коштів по кожному року;  

b) граничне значення коефіцієнта дисконтування, що розподіляє інвестиції на 

прийнятні і неприйнятні; 

c) приріст цінності фірми в результаті реалізації проекту; 

d) ставку дисконту, за якою проект не збільшує і не зменшує вартості 

підприємства. 

7. З позицій оцінки проекту більшої ваги слід приділяти: 

a)  дисконтованому теорміну окупності; 

b) недисконтованому терміну окупності.  

8. Вкажіть джерела фінансування інвестиційних проектів: 

a) повне самофінансування; 

b) змішане фінансування; 

c) кошти з бюджету; 

d) всі перелічені варіанти. 

9. Під ефективністю проекту розуміють: 

a) порівняння результатів і витрат проекту; 

b) порівняння кількості здійснених і заключних контрактів; 

c) порівняння залученої кількості ресурсів до даного проекту та базового. 

10. Якщо індекс рентабельності проекту дорівнює 1, то проект можна 

вважати: 

a) прибутковим; 

b) неприбутковим; 

c) проектом, що не приносить прибутку, але й не має збитків. 

11. Якщо внутрішня норма рентабельності менше позикової ставки, то 

проект можна вважати: 

a) прибутковим; 

b) неприбутковим; 

c) проектом, що не приносить прибутку, але й не має збитків. 

12. Вставте пропущене слово: Метою _______________ аналізу 

інвестиційного проекту є оцінка інвестиції з погляду перспектив кінцевого 

ринку для продукції чи послуг: 
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a) комерційного; 

b) інституціонального; 

c) технічного; 

d) фінансового; 

e) екологічного; 

f) соціального.  

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6 

Тема:   Сіткове планування проектіву системі PDM 

Мета заняття: отримати навички побудови, аналізу та опитмізації 

сітьових графіків, діаграм Ганта.  

План проведення заняття: 

1. Суть та значення календарного і сітьового планування проектів.  

2. Види сітьових графіків, особливості та етапи їх побудови.  

3. Види логічних звязків між роботами сітьового графіку.  

4. Діаграма Ганта.  

5. Способи та особливості оптимізації сітьових графіків за ресурсами та 

часом. 

Ключові поняття: час, вартість, сітьових графік, системи ADM I 

PDM, діаграма Ганта, оптимізація, ризики, ресурси, роботи, логічні зв’язки, 

критичний шлях.  

Література: [35, с. 71 – 88], [24, с.139 – 148],  [15,с. 109 – 137]. 

 

Питання для дискусії 

1 Назвіть напрями оптимізації сітьових графіків ви знаєте. 

2 Визначте, які логічні взаємозвязки характерні для сітьових графіків та 

діаграм Ганта. 

3 Обгрунтуйте, чи впливає сфера проекту на вибір форм логічних звязків 

між роботами проекту. Які найчастіше застосовуються?   

 

Приклад задач  

1 Побудувати графік передування, визначити критичний шлях і його 

тривалість за даними, що наведені в табл.  
Код роботи Попередня робота Тривалість, дні 

А – 3 

В – 5 

С – 2 

Д А 6 

Е А 5 

F С 11 

G С 7 

Н Е, В, F 4 

І Е, В, F 8 

К Д, G, Н, І 9 

2 Побудувати графік передування, розрахувати його параметри. 

Визначити критичний шлях, його тривалість. Вихідні дані наведені в табл.  
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Код роботи Попередня робота Тривалість, дні 

1 – 6 

2 – 7 

3 – 8 

4 – 6 

5 – 4 

6 4, 5 15 

7 1, 2, 3  12 

8 6, 7 4 

3 Побудувати графік передування, розрахувати його параметри. 

Визначити критичний шлях, його тривалість. Вихідні дані наведені в табл.  
Код роботи Попередня робота Тривалість, дні 

А – 7 

В А 4 

С – 2 

Д А, С 3 

Е В 2 

F В, С, Д 7 

G F, E 2 

Н G 1 

4 Побудувати графік передування, розрахувати його параметри. 

Визначити критичний шлях, його тривалість. Побудувати стрілчастий графік. 

Вихідні дані наведені в табл.  
Код роботи Попередня робота Тривалість, дні 

АБ – 3 

АВ – 5 

АГ – 3 

БЕ АБ 1 

ВД АВ 4 

ГД АГ 8 

ДЕ ВД 7 

ЖЗ БЕ, ДЕ, ГД 6 

5 Побудувати діаграму Гантта за календарним планом проекту: 
Код роботи Тривалість, дні Дата початку Дата кінця 

А 2 1.10 2.10 

В 4 3.10 6.10 

С 4 3.10 6.10 

Д 5 3.10 7.10 

6 Скласти календарний план проекту, побудувати сітковий графік і 

діаграму Гантта. Дата початку реалізації проекту – 28 грудня. Вихідні дані 

наведені в табл.  
Робота Попередня 

робота 

Тривалість, дні 

1. Побудова каркаса - 20 

2. Установка системи і компонент 1 30 

3. Настилання підлоги 1 14 

4. Бетонування першого і другого поверхів 3 15 

5. Установка механічного та електричного 

устаткування 

3 15 
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6. Тестування і наладка лінії А 2 24 

7. Тестування і наладка лінії Б 2 24 

8. Налагодження роботизованого шляху лінії Б 7 24 

9. Установка системного контроллера 2 16 

10. Будування стін ескалатора 4 10 

11. Бетонна плита фундаменту 4 10 

12. Будівництво залізничних сполучень 5 20 

13. Установка димоходів 5 10 

14. Налагодження роботизованого шляху лінії А 6 15 

15. Фарбування зовнішніх стін 10, 11 28 

7 Побудувати сітковий графік проекту заміни устаткування на 

виробничій дільниці та визначити шляхи можливої оптимізації з 

урахуванням бажаного закінчення робіт за 10 днів. Дані наведено у таблицях 

1,2.  

Таблиця 1 

Характеристика робіт за проектом заміни устаткування 
Код  

роботи 
Робота 

Попередня  

робота 

Тривалість,  

днів 

A Демонтаж першого верстата — 3 

B Встановлення і наладка нового верстата А 7 

C Демонтаж другого верстата — 3 

D Встановлення і наладка нового верстата С 6 

E Випробування роботи системи B, D 2 

Таблиця 2 

Характеристика тривалості й витрат по роботах  

проекту заміни устаткування 

Код  

роботи 

Тривалість  

роботи, дні 
Витрати, грн 

Максимальне  

скорочення  

тривалості, дні 

Питомі  

витрати на 

скорочення  

тривалості, 

грн/день н
о
р
м

ал
ьн

а м
ін

ім
ал

ь

н
а 

за 

нормальної 

тривалості 

за  

скороченої 

тривалості 

A 3 2 500 800   

B 7 4 1000 1600   

C 3 1 400 1000   

D 6 4 1100 1900   

E 2 1 700 1200   

Усього    

8 Проаналізувати проект ремонту дитячої кімнати, побудувати 

календарний діаграму Гантта, якщо календарний план має вигляд  (табл. 1).  

Таблиця 1 

Календарний план проекту ремонту кімнати 
Код  

роботи 
Робота 

Тривалість,  

днів 

Дата  

початку 

Дата  

кінця 

А Купівля матеріалів 2 1.06 2.06 

В Фарбування стелі 4 3.06 6.06 

С Пофарбувати стіни 4 3.06 6.06 

D Пофарбувати дерев’яні частини 5 3.06 7.06 

І Встановити меблі і декорувати 2 8.06. 9.06 
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кімнату 

9 Розглядається проект дослідження споживчого ринку (табл. 1). 

Таблиця 1  

Характеристика робіт проекту дослідження споживчого ринку 
Робота Попередня 

робота 

Тривалість, 

дні 

1. Ідентифікація цільових споживачів - 3 

2. Розробка пробної анкети 1 10 

3. Розробка пілотної анкети 2 20 

4. Створення остаточного варіанта анкети 3 5 

5. Друкування анкет 4 2 

6. Підготовка поштових адрес 4 10 

7. Розсилка анкет і отримання відповідей 5, 6 12 

8. Розробка програмного забезпечення 4 2 

9. Розробка даних для тестування програмного 

забезпечення 

4 65 

10. Тестування програмного забезпечення 8, 9 5 

11. Введення отриманих даних 7, 10 7 

12. Аналіз результатів 11 8 

13. Підготовка звіту 12 10 

На основі наведених даних: 

1. Побудувати сітковий графік проекту з визначенням усіх параметрів: 

код роботи, тривалість роботи, ранній початок, пізній строк початку, ранній 

строк закінчення, пізній строк закінчення, резерв часу. 

2. Визначити критичний шлях проекту, загальну тривалість проекту, 

критичні й некритичні роботи, резерв часу щодо некритичних робіт. 

 

 

Приклад тестових завдань для перевірки знань 

1. Критичний шлях - це: 

a) найдовший з усіх існуючих у проекті шляхів, який показує час, який 

потрібно, аби повністю виконати усі роботи за проектом;                                           

b) найкоротший з усіх існуючих у проекті шляхів, який показує час, який 

потрібно, аби повністю виконати усі роботи за проектом.                                                         

2. Робота - це: 

a) дія, необхідна для реалізації проекту; 

b) графічне подання робіт проекту, яке відбиває їх послідовність та 

взаємозв’язок;  

c) інформація, що відображає хід виконання операції. 

3. Який із поданих критеріїв не використовується з метою оптимізації 

календарного плану: 

a) мінімальна тривалість виконання проекту; 

b) мінімальна вартість та максимальне використання власних ресурсів; 

c) максимальна зайнятість у період економічного спаду; 

d) максимальна задоволеність замовника. 

4.Графіки, що мають зображення у вигляді кіл та поєднані стрілками 

для визначення логічних зв'язків між роботами, називаються: 
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a) стрілчасті; 

b) графіки передування; 

c) графік нслідування; 

d) вірна відповідь відсутня. 

5. Вставте пропущене слово: Діаграма ____________ популярний 

тип діаграм, який використовується для ілюстрації плану, графіка робіт за 

будь-яким проектом. Є одним з методів планування та управління 

проектами: 

a) Ганта; 

b) Демінга; 

c) Ішикави; 

d) Парето. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7 

Тема:  Структуризація проектів 

Мета заняття: отримання навичок побудови структури проекту та її 

оптимізації.  

План проведення занять: 

1. Поняття струткури проекту та її види. 

2. Правила та процедури структуризації проекту. 

3. Методи оцінки раціональної структури проекту. Удосконалення 

структури проекту.  

4. Кодування проекту.  

5. Робота над кейсами. 

Ключові поняття: структура проекту, OBS, CBS, WBS, кодування 

проекту, рівні структури, одно-, дво-, триспрямовані струткури проекту, 

оптимізація, матриця відповідальності.   

Література: [17 с 31-40], [24 с.187-192], [27 с.407-421]. 

 

Питання для дискусії 

1. Чому важливо правильно розробити структуру проекту і врахувати 

правила її побудови при виборі кількості рівнів? 

2. Чому у сучасних умовах виникає необхідність кодування проекту? 

3. Що таке триспрямована струткура проекту? 

 

Приклад задач 

1.Розробити робочу та організаційну структуру проектної команди по 

ремонту будівельною фірмою фірмового магазину продажу квітів «Флора». 

Побудувати двоспрямовану структуру проекту. 

2. Розробіть трирівневу робочу структуру проекту створення 

комп'ютерного центру "Гуд_лак", якщо передбачається відкриття таких 

підрозділів: добір і підготовка кадрів; програмне забезпечення; управління 

проектами, закупівлі. 
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Приклад тестових завдань для перевірки знань 
1. Структура проекту — це: 

a) один із інструментів організації проекту, який передбачає визначення кола 

робіт, що їх необхідно виконати, відповідальних за ці роботи; виконання 

основних кроків для створення організації проекту, розподіл основних 

завдань між виконавцями, встановлення комунікаційних зв’язків; 

b) основа створення системи управління проектом і полягає у запровадженні 

схеми тотальної інтеграції; структуризації і кодуванні, які 

використовуються для того, щоб інтегрувати виконувані роботи й 

організацію проекту; встановлення ієрархії планів і звітів у розрізі проекту 

та організаційних підрозділів; 

c) інструмент для управління персоналом проекту, де кожний менеджер 

проекту, організаційного елементу (підрозділу), групи має свої відмінні цілі, 

завдання стосовно календарного плану, ресурсів, витрат; кожний з них має 

свою інформацію, звітність про виконання; бере участь у встановленні цих 

завдань і планів; знає, що робити для досягнення мети, і має зворотний 

зв’язок за підсумками своєї роботи і роботи своїх колег;  

d) основа створення системи управління проектом через запровадження 

схеми тотальної інтеграції; 

e) всі відповіді вірні; 

f) всі відповіді невірні.  
2 Назвіть основні вимоги до струткуризації проекту: 

____________________________________. 

3. WBS — це: 

a) ієрархічна структура, побудована з метою логічного розподілу усіх робіт із 

виконання проекту і подана у графічному вигляді; 

b) сукупність декількох рівнів, кожний з яких формується в результаті синтезу 

робіт попереднього рівня; 

c) комплекс взаємовідносин, що пов'язує виконавців проекту між собою. 

4. Які з перелічених рівнів входять до WBS: 

a) проект; 

b) стадії або субпроекти; 

c) системи або блоки. 
5.Яке з перерахованих завдань не належить до процесу структуризації 

проекту: 

a) розподіл відповідальності за елементами проекту й визначення зв'язку робіт зі 

структурою організації (ресурсами); 

b) точне оцінювання необхідних витрат (коштів, часу і матеріальних ресурсів); 

c) створення єдиної бази для планування, упорядкування кошторисів і контролю 

за витратами; 

d) всі відповіді вірні. 

 6. Матриця відповідальності — це: 

a) схема, що пов'язує пакети робіт з організаціями-виконавцями 

(використовується для контролю відповідності розподілу ролей за цілями 

проекту); 
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b) схема, що пов'язує ресурси з організаціями-постачальниками 

(використовується для контролю за розподілом та використанням ресурсів 

проекту); 

c) схема, що пов'язує пакети робіт з організаціями-виконавцями та 

організаціями-постачальниками; 

d) вірна відповідь відсутня. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 8, 9  

Тема:  Якісні та кількісні  методи аналізу ризиків 

Мета заняття: отримати практичні навички аналізу ризиків проекту як 

основи прийняття раціональних економічних рішень управління ними.   

План проведення заняття: 

1.Опитування за основними питаннями лекції за темою: ризики прокту, 

їх види, методи оцінки та аналізу, переваги, недоліки і можливості 

застосування.  

2.Охарактеризувати методику якісного аналізу ризиківта визначити 

недоліки цієї методики.  

3.Надати характеристику методів аналізу ризику з використанням 

методу математичного очікування. 

4 Виконання завдань аналітично-пошукового змісту. 

Ключові поняття: проектний ризик, види ризику, ознаки ризику, 

фактори ризику, параметри ризику, якісна оцінка ризику, кількісна оцінка 

ризику, експертне оцінювання, економіко-математичне моделювання, 

статистичні методи оцінки ризиків.    

Література: [24 с. 202- 222], [35, с.106 – 111]. 

 

 

Питання для дискусії 

1. Визначте основні переваги та недоліки якісних та кількісних методів 

аналізу ризиків проекту. 

2. Чому на ранніх етапах реалізації проекту доцільно застосовувати 

якісні методи аналізу ризиків проекту?  

3. Якими навичками повинен володіти менджер проекту з позицій 

реалізації функції управління риризками? 

4. Чи завжди ризики проекту повязані з негативними наслідками?   
 

Приклад задач  

1 При аналізі проекту впровадження у виробництво й виведення на 

ринок нового виду товару, здійснення якого заплановано на 2017-2018 рр., 

експерти виявили декілька найбільш імовірних варіантів розвитку подій 

залежно від дії сприятливих і несприятливих факторів. У таблиці подані 

усереднені річні витрати й доходи за проектом при різній кон'юнктурі, а 

також імовірність настання тих або інших умов. 

Умови реалізації 

проекту 

Імовір-

ність 

Змінні 

витрати, 

Постійні витрати, 

тис. грн/рік 

Ціна, 

грн/од. 

Обсяг 

реалізації, 
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грн/од. од./рік 

Сприятливі 0,5 19 2 000 65 225 000 

Нормальні 0,3 19 2 100 45 200 000 

Несприятливі 0,2 19 1 500 35 180 000 

Порівняти вплив різної кон'юнктури на точку беззбитковості, зробити 

висновки. Визначити очікуваний розмір прибутку від реалізації проекту, 

середньоквадратичне відхилення й коефіцієнт варіації. 

2 За проектом відомі такі дані (табл.). Визначити  ступінь його 

ризиковості та доцільність прийняття до реалізації, якщо вам пропонують 

проект зі ступенем (рівнем) ризиковості 0,23.  
Оцінка можливого 

результату 

Запроектований дохід, тис. 

грн. 

Значення 

ймовірностей 

Песимістична 100 0,20 

Стримана 333 0,60 

Оптимістична 500 0,20 

  1,00 

3 Інвестор вирішує, куди вкласти гроші: проект 1 – кіоск продажу 

морозива; проект 2 – кіоск продажу хліба. Він має наступні дані, за якими 

потрібно оцінити їх ризики та обрати менш ризиковий для інвестування. 
проект 1 проект 2 

прибуток імовірність  прибуток імовірність  

3000 0,3 5000 0,3 

5000 0,5 5500 0,6 

10000 0,2 6500 0,1 

4 Нехай у нас є три сценарії розвитку подій за проектом, які 

характеризуються наступними параметрами (табл.). Визначити рівень 

ризиковості проекту та вказати на доцільність інвестування у нього, якщо 

стандартний рівень ризику для проектів у галузі коливається в межах 1,35-

1,5.  
сценарій  імовірність настання 

результату 

NPV 

песимістичний 0,25 -10079 

базовий  0,5 12075 

оптимістичний 0,25 41752 

5 Використовуючи метод еластичності NPV та карту ризиків здійснити 

аналіз ситуації за проектом: 

Вихідні дані: 
рік 

існування 

проекту 

інвестиції, 

тис. грн 

обсяг 

реалізації,  

тис. шт. 

ціна од собівартість 

од 

ставка 

дисконту  

1 80 200 0,5 0,4 10 

2  250 0,5 0,3 10 

3  250 0,5 0,3 10 

Зміна  показників здійснюється поступово зі зростанням на 10%, 

зокрема: обсягу, ціни, собівартості, інвестицій та ставки.  

6 Нехай термін реалізації проекту – 3 роки. Грошові потоки по рокам: 

500 тис.дол., 800 тис. дол., 700 тис. дол. Сума інвестицій, здійснених у 0 рік - 
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1000 тис. дол. Ставка дисконту 15 %. Необхідно визначити, який впив буде 

мати на проект зростання ставки дисконту на 15% від базового значення.  

7 Визначити доцільність прийняття проекту за коефіцієнтом бета-

ризику.Відомі такі дані: 

Бета-коеф. компанії = 1,1; безризикова ставка прибутку= 8%; потрібна 

ставка прибутку = 12%.  

8 На підставі даних про різні проекти розрахувати й порівняти чисту 

поточну вартість, строк окупності, індекс прибутковості й внутрішню норму 

прибутковості, якщо ставка дисконтування становить 10%. На підставі 

отриманих результатів вибрати найменш ризикований для інвестора варіант 

вкладення коштів. 

Варіант 

вкладення 

коштів 

Рік 2007 2008 2009 2010 

Проект 1 
Інвестиції, тис. грн 500 400 - - 

Прибуток, тис. грн - 300 400 400 

Проект 2 
Інвестиції, тис. грн 800 - - - 

Прибуток, тис. грн 250 350 300 150 

Проект 3 
Інвестиції, тис. грн 400 350 - - 

Прибуток, тис. грн 150 250 325 325 

Проект 4 Інвестиції, тис. грн 300 125 - - 

Прибуток, тис. грн 80 100 250 250 

9 Наведено інформацію щодо продукції підприємства «Штепсель і ко», 

грн: 

Ціна за одиницю - 48 

Змінні витрати за одиницю - 24 

Постійні витрати за рік    -    222000 

Необхідно визначити: маржинальний дохід на одиницю; беззбитковий 

обсяг продажу; побудувати графік беззбитковості.  

 

Приклад тестових завдань для перевірки знань 

1.Нведіть приклади внутрішніх ризиків проекту (3-4) 

________________________________________. 

2.Наведіть приклади зовнішніх ризиків проекту (3-4) 

_______________________________________. 

3. Аналіз беззбитковості проекту проводиться з ціллю: 

a)  визначити мінімально необхідну потребу в позикових коштах; 

b) визначити чисельність персоналу; 

c) визначити мінімально необхідні обсяги виробництва і реалізації 

продукції; 

d) визначити суму прибутку, що буде отриманий від експлуатації проекту. 

4. За ступенем контролю проектні ризики бувають: 

a) систематичні та несистематичні; 

b) економічні та політичні; 

c) помірні та сильні; 
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d) контрольовані та неконтрольовані. 

5.  За часом прояву проектні ризики бувають: 

a) майбутні та ретроспективні; 

b) економічні та політичні; 

c) помірні та сильні; 

d) контрольовані та неконтрольовані. 

6. Ризик інвестиційного проекту – це: 

a) ймовірність того, що проект буде реалізовано; 

b) очікуване значення NPV проекту; 

c) міра невизначеності одержання очікуваного рівня доходності при 

реалізації даного проекту. 

7. Зовнішньо-економічний ризик – це ризик, пов'язаний з: 

a) постачанням; 

b) збутом; 

c) реалізацією; 

d) всі відповіді вірні. 

8. В залежності від джерела виникнення розрізняють такі види 

ризиків у проекті: 

a) природно-кліматичні; 

b) зовнішні; 

c) внутрішні; 

d) соціальні; 

e) будівельні. 

9. Матриця ризиків: 

a) доволяє здійснити пріоретизацію ризиків з метою подальшого 

управління ними; 

b) виявити причини ризиків; 

c) проаналізувати наслідки ризиків; 

d) встановити логічні звязки між роботами з метою системного 

управління ризиками, які їх характеризують.  

10. Метод чутливості при оцінці ризику дозволяє: 

a) показує, наскільки зміняться інтегральні показники ефективності при 

зміні однієї з вхідних змінних, якщо всі інші змінні не змінюються; 

b) дозволяє ідентифікувати точку, з якої підприємство починає отримувати 

дохід; 

c) озволяє виявити імвірність зміни факторів, що впливають на основні 

показники ефективності проекту.  

11. Поєднайте поняття та його визначення: 
Ідентифікація 

ризику 

процес реагування на події та зміни ризиків в процесі виконання 

проекту 

Ризик  якісна оцінка ризиків, визначення характеру ризиків, джерел, 

факторів та чинників ризиків, а також їх кількісна оцінка 

Невизначеність  потенційна, чисельно вимірна можливість несприятливих 

ситуацій і зв'язаних з ними наслідків у вигляді втрат, шкоди, 

збитків, наприклад – очікуваного прибутку, доходу або майна, 

грошових коштів у зв'язку з невизначеністю, тобто з випадковою 
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зміною умов економічної діяльності, несприятливими, у тому 

числі форс-мажорними обставинами, загальним падінням цін на 

ринку; можливістю здобуття непередбачуваного результату 

залежно від прийнятого господарського рішення, дії 

Управління 

ризиком 

відсутність повної та достовірної інформації про умови реалізації 

проекту 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10 

Тема:  Методи управління ризиками  проектів   

Мета заняття: отримати практичні навички застосування методів 

управління ризиками проекту.   

План проведення заняття: 

1.Навести характеристику існуючих методів управління ризиками в 

проектахта їх сутність.  

2.Пояснити принципи вибору конкретного методу управління ризиком 

проекту. 

3.Навести основні елементи моделі управління ризиками. 

4. Вирішення завдань аналітично-пошукового характеру.  

Ключові поняття: метод управління ризиками, розподіл ризику, 

управління ризиком, уникнення ризику, запобігання і контроль ризиків, 

страхування, співстрахування, перестратхування, інструментарій 

фінансового ринку, застава, нейустойка, кадрові, організаційні, технічні 

інформаційні, фінансові, комерційні методи управління ризиками.     

Література: [24 с. 202- 222], [35, с.106 – 111]. 

 

 

Питання для дискусії 

1. Визначте фактори, що обмежуть можливості ефективного 

обгрунтування економічних рішень щодо управління ризиками проекту 

та їх реалізації. 

2. Надайте характеристику та вкажіть переваги і недоліки застосування 

різних методів управління ризиків на основі використання 

інструментарію фінансового ринку.  

3. Назвіть приклади ризиків, що не стратхуються.  

4. Стан та перспективи підвищення ефективності управління ризиками 

через призму економічної освіти.  

 

Приклад задач  

1 На підприємстві реалізований проект стосовно випуску нового виду 

продукту, випуск якого характеризується показниками, наведеними в табл. В 

якості найбільш прийнятного вибрали варіант випуску, який 

характеризується виробничою ситуацією 3: 
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Необхідно перевірити доцільність інвестування коштів у проект і, 

конкретно, у виробничу ситуацію 3. Розрахунки провести з позиції NPV  з 

урахуванням імовірності та без врахування. Які фактори можуть вплинути на 

настання ситуацій 1 та 2 та які заходи можна порадити для їх недопущення/ 

мінімізації наслідків.  

2 Пропонується два варіанти вкладення грошей. Перший: внести на 

рахунок у банк 600 грн. під 10% річних, що будуть нараховуватися раз у 

півріччя. Другий: внести на рахунок у банк 800 грн. під 8 %, які будуть 

сплачуватися раз на рік. Який із запропонованих варіантів є вигіднішим з 

позицій покриття можливих ризиків проекту?  

3 Позику на покриття ризику, що настав, у 100 тис. грн. необхідно 

погасити рівними сумами за 5 років, платежі здійснюються у кінці року. За 

позику сплачуються відсотки за ставкою 5% річних. Визначити необхідну 

суму для погашення позики. 

4 Портфель інвестора проекту реконструкції приміщень офісного 

центру характеризується наступними даними. 

  Вартість портфеля складає 200 000 000 грн. До складу портфеля 

входять цінні папери трьох компаній – А, В і С у наступній пропорції: 

компанії А – 30%; компанії В – 50%; компанії С – 20%. Цінні папери мають 

наступні ß- коефіцієнти: ßА = 0,6; ßв = 1,2; ßс = 0,95. Середня доходність 

фондового ринку дорівнює 15 %. Доходність безризикових цінних паперів – 

8 %. Завдання: обчислити ß – коефіцієнт і доходність інвестиційного 

портфеля; як зміниться ß – коефіцієнт портфеля, якщо питома вага цінних 

паперів компанії А збільшиться на 20 % при відповідному зменшенні 

питомої ваги цінних паперів компанії В? як це вплине на показники ризику 

інвестиційного портфеля? 

5 Менеджеру проекту реконструкції місцевого магазину поставлено 

завдання обрати найменш ризиковий варіант його реалізації.   За першим 

варіантом можливе отримання прибутку протягом року у розмірі 10 млн грн 

із ймовірністю 0,5, але при цьому не виключена можливість збитку у сумі 3 
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млн грн. При здійсненні другого проекту можливий прибуток складає 8 млн 

грн з ймовірністю 0,4, а можливий збиток – 6 млн грн. Який проект є більш 

привабливим з точки зору очікуваного прибутку і меншого ризику? 

 

Приклад кейсу для обговорення  

Керівництво роздрібної мережі «Копійка» після семи років достатньо 

успішного розвитку прийняло рішення про впровадження процесно-

орієнтованого управління з використанням інформаційних технологій, які 

відповідають цій концепції управління. Після впровадження системи 

очікується поліпшення якості обслуговування клієнтів, підтримка клієнтської 

бази в актуальному стані, організація віддаленої роботи клієнтських 

менеджерів. 

Підприємствомкерує директор О. Буркун, який де-факто не є головною 

особою підприємства. Основним керівним ланкою і правою рукою директора 

є заступник генерального директора з маркетингу В. Продай. Саме він і 

визначає стратегічні плани розвитку підприємства і напрямки діяльності. 

Інформаційно-технічним відділом керує С.Сорока, який прислуховується до 

думки провідного спеціаліста відділу А.Шерстюк. Передбачається, що 

процесно-орієнтоване управління буде відповідати потребам співробітників 

маркетингу, враховувати потреби всіх внутрішніх користувачів і буде 

допомагати їм вирішувати щоденні завдання. 

У роздрібній мережі «Копійка» немає фахівців з впровадження подібних 

підходів до управління та інформаційних технологій, тому для підвищення 

якості виконання робіт, укладено контракт з консалтинговою фірмою «Київ-

Консалт». Залучені консультанти будуть контролювати і координувати 

основні аспекти впровадження. 

Ви призначені Менеджером цього проекту. Ви вже реалізували кілька 

подібних проектів в різних компаніях. Крім того, Ви недавно пройшли курс 

навчання по впровадженню великих інформаційних систем, переходу на 

процесну модель управління в спеціалізованому навчальному центрі. 

Остаточної ясності в масштабах, стратегії та технології впровадження 

поки немає. Для отримання додаткової інформації консультанти проведуть 

обстеження підприємства і аналіз існуючих процесів. За результатами 

обстеження буде вироблено варіант рішення, який потім буде проаналізовано 

з боку фахівців компанії на предмет технічної, фізичної і фінансової 

реалізованості. 

Співробітники роздрібної мережі «Копійка» поки не знають про 

підготовку до впровадження. За рішенням керівництва, вирішено доводити 

цю інформацію до людей поступово по ходу впровадження. Вам відомо, що 

співробітники підприємства не мають уявлення про можливості нової 

системи і бояться змін. Однак В. Продай переконаний, що система допоможе 

вирішенню рутинних проблем, дозволить структурувати діяльність 

підприємства, забезпечити прозорий контроль і підвищення оперативності 

інформації для внутрішніх користувачів. У компанії його підтримують лише 
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фінансовий директор В. Ковбаса і представник консалтингової фірмою 

«Київ-Консалт», яка пропонує свої послуги по впровадженню. 

У керівництва досить райдужні перспективи на цей проект. Планується 

кардинально реорганізувати процеси роздрібної мережі «Копійка», значно 

знизити виробничі витрати і перебудувати роботу практично всіх підрозділів. 

Під проект виділено бюджет в 3 000 000 грн, який розрахували і 

обґрунтували фахівці Фінансової Служби роздрібної мережі «Копійка» разом 

із залученими зовнішніми консультантами. Проект планується закінчити 

протягом 12 місяців і окупити за наступні 12 місяців. 

Технічна сторона проекту ретельно і досконало опрацьована фахівцями 

Служби інформаційних технологій на чолі з її керівником. Складений чіткий 

план робіт проекту з зазначенням відповідального за кожну роботу. Вся 

діяльність при виконанні робіт чітко регламентована, відхилення від графіка 

або від затвердженого складу робіт присікаються Менеджером проекту. 

Для реалізації проекту створена проектна команда, до складу якої 

увійшли представники практично всіх підрозділів підприємства. 

Організаційна структура побудована на проектній основі, тобто всі члени 

команди звільнені від своїх функціональних обов'язків і виконують тільки 

завдання в рамках проекту. 

Вам необхідно: 

1. Розробити класифікацію ризиків проекту. 

2. Визначити джерела ризику. 

3. Проаналізувати 7 основних ризиків. 

4. Визначте, як Ви будете реагувати на основні ризики. 

Ресурс: http://tfolio.ru/item/HkGC 

 

Приклад тестових завдань для перевірки знань 

1. Відхилення від діяльності або обставин, що спричиняють ризик, є 

сутністю методу зниження ризику: 

a) запобігання ризику; 

b) передача ризику; 

c) скорочення ризику; 

d) утримання від ризику. 

2. Проведення власних спеціальних заходів для обмеження розміру 

ризику є сутністю методу зниження ризику: 

a) запобігання ризику; 

b) передача ризику; 

c) скорочення ризику; 

d) утримання від ризику. 

3. Поглинання ризику – це: 

a) відмова від певної діяльності чи істотна (радикальна) її трансформація, у 

результаті якої ризик зникає; 

b) коли учасники мають змогу ефективно впливати на чинники ризику і 

зменшувати можливість настання негативних подій; 
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c) зменшення збитків від діяльності за рахунок фінансової компенсації з боку 

страхових фондів; 

d) спосіб діяльності, коли при матеріалізації ризику збитки повністю несе 

його учасник (учасники). 

4. Метод фінансування ризиків у багатьох випадках припускає: 

a) одночасне використання методу запобігання та контролювання ризиків; 

b) тільки запобігання ризиків; 

c) тільки контролювання ризиків.  

5. Вставте пропущене слово: ___________ ризику - це такий спосіб 

діяльності, коли при матеріалізації ризику збитки повністю несе його 

учасник (учасники). Цей метод управління ризиками застосовують тоді, 

коли можливість ризику невелика чи збитки в разі його настання неістотно 

впливають на учасників проектної діяльності: 

a) поглинання; 

b) запобігання; 

c) усунення.  

 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 11 

Тема:  Процедура проведення торгів за проектом 

Мета заняття: отримати практичні навички застосування процедури 

проведення торгів за проектом.   

План проведення заняття: 

1. Обговорення питань лекції та СРС за темою: поняття тендеру, 

нормативне забезпечення торгів, методи визначення ціни у процесі 

торгів, види тендеру та його учасники.  

2. Вирішення завдань аналітично-пошукового харктеру: скласти форму 

оголошення про попередню кваліфікацію учасників торгів щодо 

вибору найкращого претендента для здійснення проекту реконструкції 

районного парку; провести вибір найкращого претендента методом 

бальних оцінок; скласти звіт про результати здійснення торгів; на 

основі наведеного прикладу грурпою розробити приклад заявки 

проекту за обраною групою сферою діяльності. 

Ключові поняття: тендер, тендерне ціноутворення, учасники торгів, 

види торгів, матеріально-технічне забезпечення, відділ закупівель, котракт, 

план закупівель.     

Література: [24 с.242-279], [36 c.232-250], [14 с.139-153]. 

 

Питання для дискусії 

1. Назвіть нормативні умови, за яких учасники не допускаються до 

процедури закупівлі. 

2. Шляхом яких процедур може здійснюватись закупівля?  

3. Що таке кваліфікаційні вимоги і яка їх роль у проведенні процедури 

торгів?  
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4. Назвіть умови визнання торгів недійсними та відхилення пропозицій 

учасників.  

Приклад задач  

1 На основі запропонованих форм  наданої у процесі вивчення теми 

інформуації скласти форму оголошення про попередню кваліфікацію 

учасників торгів щодо вибору найкращого претендента проекту 

реконструкції районного парку; провести вибір найкращого претендента 

методом бальних оцінок; скласти звіт про результати здійснення торгів.  

 
Форма  

оголошення про попередню кваліфікацію учасників торгів 
14. Замовник торгів _________________________________________ 

(повна назва) 

1.1. Поштова адреса ________________________________________ 

1.2. Контактні: 

телефон _______________________ факс __________________________ 

2. Оголошується попередня кваліфікація учасників торгів щодо 

проведення закупівель на 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

3. Місце та спосіб отримання тендерної документації 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

4. Додаткова інформація ____________________________________ 

  
Форма  

оголошення про проведення відкритих та двоступеневих торгів на закупівлю товарів, 

робіт і послуг 
1. Замовник торгів ________________________________________ (повна назва) 

1.1. Поштова адреса ________________________________________ 

1.2. Контактні: 

телефон _______________________ факс __________________________ 

2. Інформація про товари (роботи, послуги), що закуповуються 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

3. Місце та спосіб отримання тендерної документації 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

4. Додаткова інформація ____________________________________ 

 
ЗВІТ  

про результати проведення переговорної процедури закупівлі  

№ ______ від ____________ 

1. Замовник. 

1.1. Найменування. 

1.2. Код за ЄДРПОУ. 

1.3. Місцезнаходження. 

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками 

(прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням 

коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). 
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2. Предмет закупівлі. 

2.1. Найменування. 

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі. 

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про 

застосування переговорної процедури закупівлі. 

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури 

закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури 

закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 

3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за 

результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань закупівель. 

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної 

процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель. 

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість): 
 ___________________  

             (цифрами) 
 ___________________.  

             (словами) 

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. 

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про 

закупівлю. 

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі. 

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим 

законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника 

кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення 

державних закупівель». 

11. Інша інформація. 

12. Склад комітету з конкурсних торгів: 

 _________________________________________________________.  
        (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів) 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ  

щодо заповнення форми звіту про результати проведення переговорної 

процедури закупівлі 
1. Звіт готується українською мовою, підписується уповноваженою особою замовника (із 

зазначенням посади, прізвища та ініціалів) та засвідчується в установленому порядку печаткою 

замовника. 

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік. 

3. Щодо пункту 1 звіту. 

Замовник визначається відповідно до пунктів 2, 9 частини першої статті 1 Закону України 

«Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон) та/або пункту 1 частини першої статті 1 

Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської 

діяльності» (далі – Закон про особливості). 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1259-14#n3
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1259-14#n3
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran10#n10
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran17#n17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4851-17/paran115#n115
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У підпункті 1.1 зазначається повне найменування замовника. 

У підпункті 1.3 зазначаються вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування 

адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, 

район у місті, селище, село), поштовий індекс. 

14. Щодо пункту 2 звіту. 

Інформація про предмет закупівлі зазначається замовником відповідно до пунктів 

20, 21, 23і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за 

наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора). 

14. Щодо пункту 3 звіту. 

У підпункті 3.1 зазначається адреса веб-сайта замовника (у разі наявності) або веб-сайта 

відповідного органу влади, органу місцевого самоврядування, на якому замовником додатково 

розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі (у разі розміщення) 

відповідно до статті 10 Закону. 

У підпунктах 3.2, 3.4 і 3.5 зазначаються дати оприлюднення і номери інформації про 

застосування переговорної процедури закупівлі, повідомлення про акцепт пропозиції за 

результатами застосування переговорної процедури закупівлі та інформації про результати 

проведення переговорної процедури закупівлі, що розміщені на веб-порталі Уповноваженого 

органу з питань закупівель відповідно до статті 10 Закону. 

У підпункті 3.5 зазначаються дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування 

переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель відповідно до статті 10 Закону. 

14. Щодо пункту 4 звіту. 

Замовником зазначається дата відправлення учаснику запрошення до участі в проведенні 

процедури закупівлі. 

14. Щодо пункту 5 звіту. 

Зазначаються дата, час та місце проведення замовником переговорів з учасником. 

14. Щодо пункту 6 звіту. 

Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів, зазначається в гривнях або іноземній 

валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами і словами) з урахуванням податку на 

додану вартість (далі – ПДВ). У разі якщо договір укладено на умовах, які не передбачають сплати 

ПДВ, замовник зазначає: «(без ПДВ)». 

14. Щодо пункту 7 звіту. 

У підпункті 7.1 для юридичної особи зазначається код за ЄДРПОУ, а для фізичної особи – 

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий 

орган і мають відмітку в паспорті). 

У підпункті 7.3 зазначається місцезнаходження для юридичної особи або місце проживання 

для фізичної особи, а саме: вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування 

адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, 

район у місті, селище, село), поштовий індекс. 

14. Щодо пункту 8 звіту. 

Сума, визначена в договорі про закупівлю, зазначається в гривнях або іноземній валюті (якщо 

це передбачено законодавством) з урахуванням ПДВ. У разі якщо договір укладено на умовах, які 

не передбачають сплати ПДВ, замовник зазначає: «(без ПДВ)». 

У разі якщо договір про закупівлю укладено в іноземній валюті, зазначається еквівалент ціни 

договору в гривнях. При цьому замовник зазначає курс іноземної валюти на дату укладення 

договору про закупівлю з переможцем торгів відповідно до офіційного курсу, установленого 

Національним банком України. 

11. Щодо пункту 9 звіту. 

Зазначаються дата та підстава для прийняття рішення про відміну переговорної процедури 

закупівлі (якщо таке мало місце). 

12. Щодо пункту 10 звіту. 

Зазначається зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим 

законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran39#n39
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran39#n39
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran40#n40
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran42#n42
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran46#n46
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran192#n192
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran192#n192
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran192#n192
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критеріям відповідно до статті 16 Закону, за винятком випадків, передбаченихпунктом 2 частини 

третьої статті 16 Закону. 

13. Щодо пункту 11 звіту. 

Замовник зазначає іншу інформацію, яку вважає необхідною. 

14. Щодо пункту 12 звіту. 

Зазначаються прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів. 

Ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1259-14 

З метою проведення оцінки рекомендовано два базових методи:  

У першому випадку встановлюється максимальна сума балів для 

пропозицій (наприклад 1000), максимально можлива кількість балів по 

кожному із показників (критеріїв), що оцінюються та порядок визначення 

кількості балів по кожному показнику для відповідної пропозиції. 

Сума балів (i=1:n) по пропозиції, що оцінюється, може розраховуватись 

по формулі: 

Б= Sбi = S бi*Кi <=1000, при Кi <= 1 
або 

Б= Sбi = S бi/Кi <= 1000, при Кi > 1, 
де: 

бi – максимально можлива кількість балів по і-му показнику (критерію), 

що затверджується тендерним комітетом на стадії, яка передує оцінці 

пропозиції; 

Кi – коефіцієнт відхилення і-го показника по даній пропозиції від 

найкращого (найгіршого) показника інших пропозицій; 

n – кількість показників, що розглядаються. 

У другому випадку кожний показник оцінюється по десятибальній 

шкалі в залежності від відповідності пропозиції вимогам тендерної 

документації (наприклад: 8-10 балів – краще, ніж вимоги тендерної 

документації; 6-7 балів – відповідність вимогам тендера; 3-5 балів – не 

повністю відповідає вимогам тендера; 1-2 бали – повністю не відповідає 

вимогам тендера), а потім проводиться розрахунок сумарної кількості балів з 

урахуванням встановлених коефіцієнтів вагомості кожного з показників, що 

розглядаються. 

У цьому випадку сума балів(j=1:m) по пропозиції, що оцінюється  

може  розраховуватись  по  формулі: 

Б=SВj*Бj, 

де: 

Вj – коефіцієнт ваги j-го показника (критерію); 

Бj – кількість балів, що призначаються даній пропозиції по j-му 

показнику (критерію) по десятибальній шкалі; 

m – кількість показників, що розглядаються. 

При розстановці коефіцієнтів ваги рекомендується враховувати вимоги, 

що сума коефіцієнтів по всім показникам повинна дорівнювати 1. 

Ресурс: http://e-tenders.com.ua/templates/?article=272 

2 На основі наведеного прикладу грурпою розробити приклад заявки 

проекту за обраною групою сферою діяльності (прклад може бути 

продовженням попереднього завдання). Приклад проектної заявки видається 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran275#n275
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran285#n285
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1259-14
http://e-tenders.com.ua/templates/?article=272
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викладачем.  

 

Приклад тестових завдань для перевірки знань 

1. Під час проведення відкритих торгів право подавати мають право: 

a) усі учасники; 

b) окремі субєкти господарювання; 

c) лише державні підприємства; 

d) лише приватні підприємства. 

2. Торги (тендер) це: 

a) спосіб закупівлі ресурсів; 

b) спосіб замовлення, згідно з яким переможцем визначається учасник 
торгів, проведених відповідно до Порядку проведення торгів; 

c) всі відповіді вірні; 

d) немає вірної відповіді. 

3. Здійснення закупівель відбувається за такими напрямами: 

a) закупівля товарів, робіт, послуг у межах держзамовлення; 

b) закупівля в рамках реалізації проектів, що фінансуються за рахунок 

державних коштів; 

c) закупівля, яка здійснюється у межах проектів, що їх фінансують 

міжнародні фінансові організації; 

d) закупівля ресурсів для інвестиційних проектів у рамках проектного 

фінансування; 

e) д) всі відповіді вірні.  

4. Процедура двоступеневих торгів застосовується у таких випадках: 

a) замовник не може скласти конкретний перелік товарів (робіт) або 

визначити вид послуг, а також якщо для прийняття оптимального рішення 

про закупівлю необхідно провести попередні переговори з учасниками 

торгів; 

b) всі тендерні пропозиції, подані учасниками торгів на відкриті торги, 

замовник відхв через змову учасників торгів щодо ціни відповідного 

товару, робіт чи послуг, а також коли учасники торгів, які подали тендерні 

пропозиції, не відповідали вимогам, викладеним у тендерній документації; 

c) за рішенням НКРЕ; 

d) немає правильної відповіді; 

e) всі відповіді вірні.  

5. Закупівля у одного продавця - це: 

a) процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з 

виконавцем після проведення з ним переговорів; 

b) процедура, відповідно до якої замовник укладає попередній договір про 

закупівлю з виконавцем на особливих умовах; 

c) процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з 

виконавцем поза тендерм; 

d) немає правильної відповіді. 

6. Визначте сутність торгів з обмеженою кількістю виконавців: 

_______________________________________. 



56 

 

7. Договір про закупівлю набуває чинності з: 

a) моменту його підписання замовником та учасником торгів, визначеним 

переможцем процедури закупівлі; 

b) моменту усної погодженості між замовником та постачальником; 

c) моменту підписання тендерної документації; 

d) моменту укладання договору. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 12 

Тема:  Управління закупівлями та поставками 

Мета заняття: поглибити практичні навички управління закупівлями та 

поставками у процесі реалізації проекту.   

План проведення заняття: 

1. Обговорення питань лекції та СРС за темою: менеджер закупівель, 

етапи здійснення закпівель, визначення умов поставок та санкцій за їх 

недотримання, аналіз витрат на перевірки у процесі закупівель і 

поставок, аудит постачальника, методи вибору нового постачальника.  

2. Вирішення завдань аналітично-пошукового харктеру: з урахуванням 

специфіки діяльності компанії визначити можливості підвищення 

ефективності постачання. 

Ключові поняття: закупівлі, постачання, матеріально-технічне 

забезпечення, котракт, план закупівель, вимоги до постачальника, аудит 

постачальника, оцінка здійснених закупівель, звіт із закупівель, стандарти 

закупівель, сталі закупівлі.      

Література: [24 с.242-279], [36 c.232-250], [14 с.139-153]. 

 

Питання для дискусії 

1. Визначте ключові проблеми управління закупівлями та поставками: 

планування, організації, контролю. 

2. Проаналізуйте особливості контрольних перевірок у процесі 

управління закупівлями та поставками. Які критерії покладаються у 

основу визначення витрат на їх здійснення?  

3. Запропонуйте рекомендації щодо підвищення ефективності 

управління закупівлями та поставками на прикладі конкретних 

проектів. 

 

Приклад задач  

Машинобудівне підприємство «Електроінструмент» здійснює закупівлю 

матеріальних ресурсів у 14 постачальників (табл. 1). Методом АВС – аналізу 

потрібно визначити коло найбільш важливих для підприємства 

постачальників. 
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Приклад кейсів для обговорення  

Кейс 1  

Профіль вашої компанії - квартирні, офісні та дачні переїзди, надання 

вантажників і транспортного сервісу. Хотілося б зав'язати контакти з 

постачальниками з інших регіонів.  

1. Як збільшити кількість замовлень?  

2. Як треба шукати клієнтів?  

3. Який вид реклами буде найбільш ефективним? 

Кейс 2 

На даний час в Україні все більше великих підприємств віддають 

перевагу при постачанні ресурсів не підприємствам-виробникам, а 

логістичним компаніям-посередникам. Так у минулому ВАТ «Компресор» з 

метою зменшення витрат на постачання ресурсів формувало прямі 

комерційні зв’язки з виробниками ресурсів. 

На сьогодні підприємство працює з постачальниками ресурсів за іншою 

схемою. Суть її полягає в укладанні довгострокового договору на постачання 

товарів з фірмою-посередником (оптовою торговою компанією), яка виконує 

розподільчі функції, має свої склади, транспорт. План-графік постачання 

складається відділами Управління МТЗ ВАТ «Компресор» та узгоджується з 

постачальником. 

Замовлення на постачання ресурсів оформляються у вигляді 

специфікації до договору, яка є його невід’ємною частиною. Сформоване 

замовлення одночасно є і замовленням, і документом, що реєструє поставку 

та одержання товару. Проаналізуйте, чому закупівля у посередника може 

бути вигідніша ніж безпосередньо у виробника? 

Ресурс: 

http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/38038/1/Bilovodska_Kyslyi_Ol

efirenko_Solyanyk.pdf 

Кейс 3 

Nestle (Нестле) — найбільший виробник продуктів харчування у світі. 

Також, Нестле випускає фармацевтичні, косметичні продукти та корм для 

тварин. Нестле — найбільший виробник морозива в світі. Компанія була 

заснована в 1866 році. Засновниками компанії Нестле є: Анрі Нестле, 

Джордж Пейдж і Чарльз Пейдж.  

http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/38038/1/Bilovodska_Kyslyi_Olefirenko_Solyanyk.pdf
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/38038/1/Bilovodska_Kyslyi_Olefirenko_Solyanyk.pdf
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Штаб-квартира Нестле знаходиться в місті Веве (Швейцарія). Логотип 

Нестле (гніздо з птахами) був фамільним гербом Анрі Нестле, який він 

вирішив використовувати в якості товарного знака. У 1988 році через 

ребрендинг логотип позбувся одного пташеняти. У 1857 році був створений 

продукт для штучного годування немовлят, який називався як «Молочна 

мука Анрі Нестле».  

Перша світова війна принесла чимало шкоди компанії Нестле, але з 

одного боку вона викликала великий попит на молочні продукти даної 

компанії, до кінця війни Нестле володіла вже 40 фабриками.  

Кава Nescafe стала виробляється в 1930- роках (тоді в Бразилії 

спостерігався надлишок кави і з цієї причини вона звернулася до Нестле). Під 

час Другої світової війни, Nescafe став основним напоєм американських 

солдатів і офіцерів, тим самим компанія  

Нестле стала займати лідируюче положення в світовому кавовому 

бізнесі. Чай Nestea виробляться з 1940 року.  

Товарний знак «Maggi» належить Нестле (Maggi об’єдналася зі Нестле в 

1947 році). Nestle є другим найбільшим акціонером компанії L’Oreal (один зі 

світових лідерів у виробництві косметики). Торгова марка Friskies належить 

компанії ( до 1984 року торгова марка «Friskies» належала компанії Carnation 

і в тому ж році Carnation була придбана Нестле за $ 3 млрд). Nestle володіє 

більше 2000 товарними знаками.  

Вона виробляє мінеральну воду, розчинну каву, шоколад, морозиво, 

бульйони, молочні продукти, дитяче харчування, корм для домашніх тварин, 

фармацевтичну продукцію і косметику.  

Компанія Нестле володіє 461 фабриками і промисловими 

підприємствами в 83 країнах світу.  

Торгові марки «Kitkat», «Nesquik», «Nescafe», «Екстрем», «Бон Парі», 

«Nuts», «Золота марка», «Maggi», «Perrier», «Friskies» , «Felix», «Gourmet», 

«Дарлінг», «Purina», «Торчин», «Світоч» виробляються компанією Нестле.  

В даний час «Нестле» здійснює прямі закупівлі сільськогосподарської 

сировини приблизно у 7300 постачальників у всіх регіонах світу – 

починаючи від молока для приготування йогуртів та морозива до м’яса для 

виробництва охолоджених харчових продуктів і яєць для свіжої випічки і 

макаронних виробів. 

Компанії Unilever, PepsiCo, Mars, Groupe Danone і Kraft Foods є 

основними конкурентами Нестле. 

Основними компонентами виробничої і маркетингової стратегії в 

Компанії є: прагнення бути високоефективним виробником з низькими 

виробничими витратами і якістю продукції світового рівня; розвиток 

проектів випуску нової продукції; застосування сучасних виробничих і 

інформаційних технологій; застосування сучасних методів планування і 

управління. 

 Ключовими чинниками, що визначають конкурентоспроможність 

Компанії, є ретельне вивчення ринку, аналіз, його динаміка, вивчення 

стосунків, що складаються між компанією і споживачами, аналіз діяльності 
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конкурентів, прогнозування кон'юнктури ринку, розробка пропозицій по 

випуску нових товарів, управління асортиментом продукції, що 

випускається, формування марочної політики, підвищення 

конкурентоспроможності товар, формування стратегія і тактика зміна ціна, 

встановлення знижка і надбавка до ціна, облік витрата на маркетинг, 

реклама, персональний продаж, стимулювання продаж. 

Основними завданнями в корпоративній і маркетингових стратегіях є: 

постійне впровадження нових підходів і інноваційних ідей на стратегічних 

напрямах якості, витрат, диференціації і фокусу, а також прогнозування 

споживчого попиту і його задоволення. 

Постачальники, послугами яких користується Компанія, забезпечують 

виробничі підрозділи комплектуючими виробами, напівфабрикатами, 

запасними частинами, сировиною, матеріалами, робочою силою, паливом і 

енергією, різного роду послугами, необхідними для організації виробництва і 

дистрибьюции продукції. 

Основна логістична стратегія Компанії - стратегія ECR (негайного 

реагування на потреби ринку). 

Для оцінки результативності роботи логістики на корпоративному рівні 

в Компанії використовується інформаційна система, що дозволяє оцінити усі 

аспекти логістичних операцій відповідно до вибраної логістичної стратегії. 

Ця перша і найголовніше умова досягнення високих прибутків від 

застосування логістики. 

Сучасна корпоративна інформаційна система класу ERP дозволила 

інтегрувати управління рухом матеріальних потоків, пов'язаних із 

закупівлями, транспортуванням, складуванням, зберіганням запасів і 

дистрибуцією. Сучасні логістичні технології, вживані Компанією, 

забезпечують своєчасний вступ і обробку необхідної інформації в масштабі 

реального часу. Компанія розглядає комп'ютеризацію усіх функціональних 

логістичних підрозділів в якості важливого джерела збільшення прибутку. 

Логістика Компанії удосконалюється і шляхом тісного взаємозв'язку, 

співпраці з партнерами по господарських зв'язках, постачальниками, 

оптовими фірмами і так далі. Для цього в Компанії застосовуються 

логістична технологія і програмне забезпечення SCM - "Управління 

ланцюгами постачань". 

Для підтримки виробництва Компанія застосовує логістичну 

концепцію/систему ERP, яка розглядається як ефективний інструмент 

планування і реалізації стратегічних цілей компанії в логістиці, маркетингу, 

виробництві, фінансах. 

Компанія має розгалужену систему складського господарства, вона 

використовує тільки великі регіональні або національні склади, що 

знаходяться в основному у безпосередній близькості від виробників 

продукції. Головне завдання складу - накопичення збалансованого 

асортименту продукції для задоволення споживчого попиту. 

Компанія використовує декілька інформаційних систем: ЕМЕ і Opal 

(системи складського і виробничого обліку продукції), які використовуються 
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на кожному складі і виробництві. Об'єднує ці програми операційна система 

обліку NEZUM (розробка " Нестле"), яка служить для координації постачань, 

виробництва і розподілу. 

Приміром, система координації ланцюгів постачань полягає в розбитті 

фізичних потоків на незалежні періоди транспортування і складування, 

підготовці інформації про фазу і стан потоку в реальному масштабі часу. 

Завдяки періодичній модернізації цих систем Компанії вдається постійно 

покращувати управління логістичними процесами, що постійно 

ускладнюються, і підвищувати ефективність бізнесу. 

У 2015 р. чистий прибуток компанії впав до $9,18 млрд 

Третій рік поспіль Nestle повідомляє про зростання обсягу продажів, який 

нижче внутрішньої мети компанії в 5-6%. У 2015 році зростання склало 4,2%, 

що є самим слабким рівнем компанії за шість років. Аналітики прогнозували 

4,3%. 

Nestle повністю не відмовилася від своєї мети, керівництво компанії 

повідомило, що не втратило відчуття реальності, оскільки прогнозує у 2016 

році темп зростання, подібний до 2015 року. Такі обережні темпи можуть 

бути джерелом занепокоєння для інвесторів. 

Чистий прибуток впала до $9,18 млрд, і обсяг продажів знизився до $89,2 

млрд.  

Обидва показники не досягли прогнозів аналітиків. 

Основна проблема для Nestle знаходиться в стратегії ціноутворення. 

Компанія вважає складним підвищення цін на тлі зростаючої конкуренції і 

уповільнення або рецесії економіки. 

Низькі товарні витрати, які вигідні для збільшення прибутку, також 

роблять більш важким підвищення цін. Ціноутворення сприяло збільшенню 

торішніх продажів на 2%, що було далеко від 2,2% у 2014 році. 

Однак керівництво компанії повідомило, що інфляція на ринках може 

збільшити можливості ціноутворення компанії у другій половині 2016 року. 

Nestle розглядає придбання як спосіб усунути розбіжності.  

В цьому році компанія, як очікують, прийде до угоди про спільне 

підприємство морозива. Однак придбання найвірогідніше будуть включати 

компанії продуктів для шкіри і медичного живлення, оскільки Nestle 

скорочує свою залежність від упакованих продуктів. 

Яке місце займають закупівлі і поставки у ланцюгу цінностей компанії? 

Оцініть стратегічні пріоритети комапнії та надайте власні поради щодо 

подальшого удосконалення стратегій закупівель та поставок.  

 

Приклад тестових завдань для перевірки знань  

Поєднайте термін та його визначення: 
Договір поставки 

 

документ, за яким постачальник, є підприємцем, зобов'язується у 

встановлені строки передати у власність (повне господарське 

відання, оперативне управління) покупцеві товар, призначений для 

підприємницької діяльності або інших цілей, не пов'язаних з 

особистим споживанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і 
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сплатити за нього певну ціну 

 

 Контракт із 

відшкодуванням 

витрат плюс 

винагорода  

процес конкретизації проектних потреб, які можуть задовольнятися 

найкраще за допомогою придбань товарів та послуг за межами 

виконавчої організації. Він включає визначення того, у кого і що 

варто купувати та на яких умовах це робити 

Контракт із 

відшкодуванням 

витрат плюс 

фіксована 

винагорода   

придбання матеріалів і сировини необхідної якості за мінімально 

можливими цінами 

Планування 

закупівель 

процес, який включає: систему матеріально- технічного 

забезпечення проекту; визначення потреби в ресурсах, організацію 

збалансованості їх обсягів із виробництвом, розміщення замовлень 

на поставки та здійснення їх у строки, підпорядковані 

безперервності інвестиційного процесу 

Закупівля продавцю відшкодовуються обумовлені витрати за виконання робіт 

по контракту, а також виплачується сума, що складає визначений 

відсоток від вказаної в контракті вартості. Винагорода змінюється в 

залежності від фактичної вартості 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

інвестиційного 

проекту 

продавцю відшкодовуються обумовлені витрати за виконання робіт 

по контракту, а також виплачується сума, яка складає певний 

відсоток від оцінної вартості проекту 

Уніфікована 

нормативно-

технологічна 

документація 

наука управління матеріальними потоками від початкового джерела 

до кінцевого споживача з мінімальними витратами, пов’язаними з 

товарним рухом та потоком інформації 

Логістика комплекс документів, який є нормативною базою виробничо-

технологічної комплектації.  

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 13 

Тема:  Розробка проектно-кошторисної документації 

Мета заняття: поглибити практичні навички розроблення та аналізу 

проектно-которисної документації за проектом.   

 

План проведення заняття: 

1. Обговорення питань лекції та СРС за темою: проектно-которисна 

документація та особливості і підходи до її розробки, аналіз відхилень 

від планових показників, нормативні та процедурні аспекти розробки 

проектно-которисної документації, її склад, локальні та загальні 

коториси.  

2. Вирішення завдань аналітично-пошукового харктеру. 

Ключові поняття: закупівлі, постачання, матеріально-технічне 

забезпечення, котракт, план закупівель, вимоги до постачальника, аудит 

постачальника, оцінка здійснених закупівель, звіт із закупівель, стандарти 

закупівель, сталі закупівлі.      

Література: [24 с.242-279], [36 c.232-250], [14 с.139-153]. 
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Питання для дискусії 

1. Чи може підприємець випускати продукцію без плану по 

собівартості та чому? 

2. Роль плану собівартості продукції в системі внутрішньофірмового 

планування, його зв'язок із іншими планами.  

3. Які сетоди визначення кошторисної вартості інвестицій ви знаєте? 

4. Визначте основні організаційно-економічні аспекти порядку розробки 

проектно-кошторисної документації. 

 

Приклад задач  

1 Сплануйте відпускну ціну телевізора, якщо відомо, що виробнича 

собівартість становить 1500 грн., комерційні витрати — 500 грн., 

рентабельність виготовленої продукції— 1,5%, ПДВ — 20%. 

2 Умовами нового проекту компанії з виробнитва канцелярських виробів 

передбачено виробництво олівців у звітному році в кількості 7000 шт., 

витрати дерева на одиницю становлять 0,05 кг, на наступний рік передбачено 

збільшення обсягу олівців на 15 %, а економію матеріалу — на 5%. 

Необхідно спланувати потребу в даному матеріалі на наступний рік. 

3 Визначити загальні витрати на трудові ресурси за новим проектом А. 

Проект А у порівнянні з діючим проектом Б передбачає: 

1) обсяг випуску продукції дорівнює аналогічному показнику за 

проектом Б; . 

2) кількість машин та обладнання на рівні проекту В; 

3) використання нової технології, що приведе до зменшення нормо-

годин на 10000 грн випуску продукції з 500 до 450, в наслідок чого 

зменшиться трудомісткість продукції; 

4) використання нового обладнання (50 шт.) та модернізованого (50 шт.), 

продуктивність якого вище ніж продуктивність обладнання проекту Б 

відповідно на 15 % та 10 %; 

5) середньомісячна заробітна плата складає 3500 грн. Загальна 

характеристика проекту Б: 

- обсяг випуску продукції у рік — 130 тис. грн; - чисельність працівників 

— 1100 чол., з них 75 % робітників; 

- річний фонд робочого часу на 1 працівника складає 2250 годин; 

- кількість обладнання, що використовується для виробництва продукції, 

300 шт. 

4 Розробити виробничу програму фабрики з виробництва тканин та 

порівняти її з результатами аналізу ринку даного товару. Проектна кількість 

верстатів, що будуть введені на початку року, 500 шт. З 1 квітня планується 

ввести в дію ще 40 верстатів. Кількість робочих днів у рік — 260, плановий 

відсоток простоїв — 2 %, продуктивність одного верстата — 4 м тканини в 

годину, середня вартість 1 м тканини — 8 грн. 
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Обсяг попиту на тканини характеризується наступними показниками за 

ряд років: 1-й рік — 100 млн грн. 2-й рік — 160 млн грн. 3-й рік — 200 млн 

грн. 4-й рік — 250 млн грн. 5-й рік — 290 млн грн. 6-й рік – 320 млн грн. 

 

Приклад тестових завдань для перевірки знань 

 1. Поєднайте поняття та їх визначення: 
Бізнес-план як заявка на 

грант 

складається у більш розширеному обсязі порівняно з 

техніко-економічним розрахунком та передбачає 

проведення детального обґрунтування і вибору варіантів 

доцільності створення об'єктів ви робничого призначення 

Ескізний проект виконується для технічно і технологічно нескладних об'єктів 

виробничого призначення та включає обґрунтування 

потужності виробничого комплексу, номенклатури та якості 

проектної продукції, кооперації виробництва, забезпеченості 

ресурсами, розрахункової вартості та основних техніко-

економічних показників 

Робочий проект розробляється для виконання будівельно-монтажних робіт 

та містить робочі креслення, вихідні вимоги щодо розробки 

конструкторської документації на обладнання, 

специфікацію обладнання, виробів та матеріалів, габаритні 

креслення, кошторисну документацію тощо 

Бізнес-план розвитку 

регіону (країни)  

розробляється для визначення конкретних містобудівних, 

архітектурних, художніх, екологічних, технічних, 

технологічних рішень об'єкта, їх техніко-економічних 

показників, виконання будівельно-монтажних робіт, 

робочих креслень та визначення їх кошторисної вартості. 

Складається з двох частин - затверджувальної (у складі 

пояснювальної записки, яка підлягає погодженню, 

експертизі та затвердженню) та робочих креслень 

Техніко-економічний 

розрахунок 

визначає принципові вимоги до містобудівних, 

архітектурних, екологічних, функціональних та інших 

рішень об'єкта з метою підтвердження можливості його 

створення як споруди цивільного призначення 

Техніко-економічне 

обґрунтування 

система документів, що містять опис і обґрунтування 

проекту, яка охоплює як документи, обов'язкові при 

проектуванні об'єктів капітального будівництва, так і 

додаткові матеріали, що розробляються учасниками проекту 

при експертизі, підготовці до реалізації і в процесі реалізації 

проектів 

Повний бізнес-план основа для переговорів з потенційним інвестором або 

партнером для визначення ступеня його зацікавленості або 

можливої участі у проекті 

Бізнес-план підприємства викладення перспектив розвитку підприємства на майбутній 

плановий період перед Радою директорів або зборами 

акціонерів із зазначенням основних бюджетних розрахунків 

і господарських показників для обґрунтування обсягів 

інвестицій 

Бізнес-план як заявка на 

кредит 

викладення для потенційного партнера або інвестора 

результатів маркетингового дослідження, обґрунтування 

стратегії освоєння ринку, очікуваних фінансових результатів 

Концепт-бізнес-план основа для отримання на комерційній основі позикових 
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коштів від організації-кредитора 

Проектно-кошторисна 

документація  

обґрунтування перспектив соціально-економічного розвитку 

регіону і обсягів фінансування відповідних програм для 

органів з бюджетними повноваженнями 

Робоча документація основа для отримання коштів з державного бюджету або 

благодійних фондів для вирішення гострих соціально-

політичних проблем з обґрунтуванням прямих і непрямих 

вигод для регіону або суспільства від виділення коштів або 

ресурсів під даний проект 

 

2.Визначте основні вимги до розробки проектно-которисної 

документації: 

____________________________. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 14,15 

Тема:  Складання плану бюджету ресурсів та витрат, контроль та 

управління ресурсами та витратами 

Мета заняття: поглибити практичні навички складання бюджету 

ресурсів та витрат проекту, здійсенння процедури згладжування ресрусів, а 

також контролю за їх рухом.    

 

План проведення заняття: 

1. Обговорення питань лекції та СРС за темою: ресруси і витрати 

проекту, контроль витрат та ресурсів проекту, бюджет прокту та його 

струткура, методи визначення витрат проекту, методи оцінки 

ефективності витрат, сутність та умови застсоування процедури 

згладжування ресурсів проекту.  

2. Вирішення завдань аналітично-пошукового харктеру. 

Ключові поняття: витрати, ресруси, струткура ресурсів проекту, 

бюджет проекту, бюджетування, бюджетний контроль, метод освоєного 

обсягу, згаджування ресурсних гістограм, управління за відхиленнями.      

Література: [24 с.159-184], [3.с140-162], [12 с.190-236], [29 с.120-

134],[38 с.650-685]. 
 

Питання для дискусії 

1. Чому метод освоєного обсягу на сьогоднішній день є основним для 

здійснення бюджетного контролю? 

2. Які обмеження та умови проведення процедури згладжування 

ресурсних гістограм ви знаєте?  

3. Які Які ресурси проекту є відновлюваними та невідновлюваними? 

Чому? 

4. Визначте обмеження методів оцінки вартості проекту та можливості 

їх застосування на різних етапах ЖЦП. 
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Приклад задач  

1 За планом за перший тиждень реалізації проекту треба було виконати 

90% об’єму роботи А, яка коштує 800 грн. Фактично було виконано 60% 

цієї роботи та витрачено 680 грн. Загальний бюджет проекту складає 3000 

грн., строк виконання проекту – 4 тижні. Проаналізувати стан виконання 

проекту. Зробити висновки.  

2 Менеджер проекту використовує метод звітності за освоєним обсягом 

для управління проектом А. Проект триває 8 тижнів. У таблиці наведені дані, 

зібрані на даний момент. За планом проект повинен закінчитися через 8 

тижнів. Звіт за освоєним обсягом показує дані, зібрані для перших чотирьох 

тижнів проекту. Цифри в таблиці йдуть наростаючим підсумком. 

Приклади виконання завдань 

Звіт за підсумками 4 перших тижнів 

 Тиждень         PV       AC      EV 

1                     1,000   1,000   1,000 

2                      3,000   2,000   2,500 

3                      5,000   5,000   6,000 

4                      7,000   9,000   7,000 

5                      13,000             

6                      17,000             

7                       19,000             

8                       20,000      

Чому дорівнює індекс виконання вартості (CPI) для 4-го тижня? 

Чому дорівнює індекс виконання термінів (SPI) для 3-го тижня? 

Чому дорівнює BAC для проекту протягом 4-го тижня? 

Протягом 5-го тижня було виявлено, що частина роботи, яка була 

представлена в звіті як виконана протягом 2-го тижня, не прийнята 

замовником. Буде потрібно 800 грн для того, щоб усунути проблему. 

Виконання цієї роботи заплановане на 6-й тиждень. Звітів про виконання 

якої-небудь іншої роботи протягом 6-го тижня немає. Чому дорівнює EV для 

6-го тижня? 

Чому дорівнює відхилення за вартістю для 4-го тижня? 

Чому дорівнює відхилення по термінах в 2-му тижні? 

Чому дорівнює прогноз після закінчення (EAC) зроблений для 4-го 

тижня? 

4 Для виконання оздоблювальних робіт потрібно N малярів, а наявна 

чисельність – N1. Вихідні дані про потребу в трудових ресурсах представлені 

в таблиці. 

 
Робота  День початку День закінчення Необх.рес./день, 

чол. 

А 19 22 8 

Б 22 24 5 

В 22 24 16 

Г 24 26 11 
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Д 26 30 4 

Ж 30 33 5 

На підставі даних таблиці необхідно побудувати: календарний нрафік 

потреби у ресурсі,аналогічний графк після зміни календарних термінів у 

межах запасу часу, гістограму потреби у ресурсі після згладжування.  

 

Приклад тестових завдань для перевірки знань 

1. Поєднайте поняття та їх визначення. Також у колонці зі знаком «?» 

потрібно самостійно дати визначення поняття, якого не вистачає: 
Планування контрактів  комплекс розрахунків для визначення розміру витрат на 

проект. Це документ, який визначає вартість проекту та є 

інструментом контролю й аналізу витрат грошових коштів 

на проект 

Бюджет проекту план, який виражається в кількісних показниках і 

відображає витрати, необхідні для досягнення поставленої 

мети та джерела фінансування, які їх покривають, а також 

інструмент контролю проекту 

Зведений кошторисний 

розрахунок 

документи, які розроблюють на основі локальних 

кошторисів на окремі конструктивні елементи й види робіт 

Планування ресурсів загальна сума витрат, пов'язаних з реалізацією проекту 

 витрати на випуск продукції, що містять витрати 

на придбання сировини, основних та допоміжних 

матеріалів, оплату праці, загальнозаводські та накладні 

витрати, що припадають на звітний період 

Інвестиційні витрати  ? – дати визначення, якого не вистачає у таблиці.  

Калькуляція  розрахунково-вартісна методика бухгалтерського обліку, за 

допомогою якого обраховується собівартість 

виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, 

придбаних матеріальних цінностей 

Поточні витрати итрати на інвестиції до основного капіталу (придбання 

землі, будівництво приміщень та споруд, купівля або оренда 

технології та обладнання), передвиробничі витрати на 

потреби в обіговому капіталі 

Кошторисний прибуток визначення того, які ресурси та в якій кількості будуть 

використані на роботах проекту 

Кошторисна вартість кошти, необхідні для покриття окремих (загальних) витрат, 

що відносяться на собівартість робіт. Охоплює витрати на 

сплату податку з прибутку, розвиток виробництва, 

стимулювання працівників і розвиток соціальної сфери 

Об'єктні кошториси основний документ, за яким визначають вартість проекту 

Кошторис витрат проекту  процес визначення того, як потреби проекту можуть бути 

найкращим чином задоволені шляхом придбання ресурсів 

чи послуг у зовнішніх організацій 

 

2. Визначте основні переваги застосування методу освоєного обсягу при 

здійсненні бюджетного контролю проекту: 

____________________________. 

3.Перерахуйте основні методи визначення вартості проекту відповідно 

до стадій його ЖЦ: 



67 

 

___________________________. 

  

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 16,17 

Тема:  Контроль та управління якістю проектів 

Мета заняття: поглибити практичні навички планування, організації та 

контролю якості проекту.    

 

План проведення заняття: 

1. Обговорення питань лекції та СРС за темою: аналіз основних процесів 

управління якістю проектів, особливості застосування концепції TQM  

на підприємствах, розробка діаграми Ішикави для пропонованих 

проектів, аналіз витрат якості та напрямів їх мінімізації, загальні 

особливості та інструментарій підвищення ефективності управління 

якістю проектів, інструментарій планування, організації та контролю 

якості проекту.  

 2. Вирішення завдань аналітично-пошукового харктеру. 

Ключові поняття: стандарти і норми якості, управління якістю, 

методи планування, організації та контролю якості, ресурсні гістограми, 

правило Парето, метод Ішикави, гуртки якості, система якості, старетія, 

план і програма якості, витрати якості, сертифікація якості, TQM, 

принципи якості Демінга.       

Література: [6 с.161-201], [19 .с 203-214], [24 с.222-242]. [7 с.214-220]. 

 
Питання для дискусії 

1. Охарактеризуйте значення стандартів сімества ISO у процесі 

управління якістю. 

2. Наведіть приклад застсоування системи PDCA у вашій діяльності. 

3. Визначте основні проблеми забезпечення якості в Україні. 

4. Дайт харктеристику витрат якості та систематизуйте інструментарій їх 

попередження. 

Приклад задач  

1 Розробіть план проекту студентського радіо на базі вашого вузу. При 

написанні плану використайте таку схему: 

a) Дати назву і розробити дерево цілей проекту. 

b) Ідентифікувати основні операції для управління проектом. 

c) Визначити взаємозв’язки операцій. 

d) Визначити тривалість основних робіт проекту. Скласти розклад виконання 

робіт проекту. 

e) Спланувати організацію (ідентифікація, документування та призначення 

персоналу, відповідальності та відносин звітності). 

f) Спланувати та оцінити ресурси, необхідні для реалізації проекту. 

g) Розробити базовий бюджет витрат і джерела їх покриття. 

h) Визначити основні ризики проекту. 

i) Виявити основні аспекти управління якістю вашого проекту. 

j) Охарактеризувати можливі причини невиконання плану якості та 
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побудувати на цій основі діаграму Ішикави.  

k) Визначити можливі напрями попередження ризиків та причин 

невиконання плану якості.  

2  Ви плануєте влаштуватись на роботу до готелю менеджером якості. 

Ваш потенціний роботодавець виріши протесувати вас на професійну 

придатність і дав відповідне завдання. Ваше завдання полягає в наступномту:  

a) Запропонувати оцінку ступеня задоволеності споживачів готельними 

послугами на основі попиту відповідних категорій споживачів. Встановити 

показники якості готельних послуг, характерні для даної категорії готелів.  

b) Скласти  опитувальник споживачів та визначити вагу критеріїв якості, що 

оцінюють послуги готелю. 

c) У вигляді короткого огляду скласти карту переваг та недоліків роботи 

готелю на основі попередньої суб’єктивної оцінки.  

d) Дати рекомендації щодо поліпшення обслуговування в готелі. 

На основі вашого враження та проведеного опитування споживачів 

директор готелю буде приймати рішення про прийняття вас на посаду.  

Роботу здійснити у групах. Рекомендовано обрати готелі 3-5 зірок. 

3 Оцініть якість банківських послуг послуг, використовуючи шкалу 

SERVQUAL: 1. Виступаючи як споживач послуг, дати оцінку кожному 

фактору в складі кожного показника якості послуг за 7-бальною шкалою. 2. 

Визначити підсумкові оцінки за кожним показником і підсумкову оцінку 

одночасно за всіма показниками якості. 3. Запропонувати рішення, 

спрямовані на поліпшення якості обслуговування споживачів. 

При цьому слід врахувати, що загальний вигляд методики є наступним: 
Метод SERVQUAL (скорочена абревіатура від «service quality» або «якість 

послуги») був розроблений на базі концепції сервісного якості, створеної у свою 

чергу в 1985 році Паразурманом, Беррі і Зайтхалмом. Він дає загальне уявлення 

якості послуг і має в основі припущення про те, що якість послуги - це 

результат споживчого порівняння своїх очікувань і сприйняття по 22 аспектам, 

згрупованих навколо п'яти головних критеріїв якості послуги (quality 

dimensions). За цим п'ятьма критеріями оцінюються відмінності, які називаються 

«розбіжностями».  

Критерії якості послуги 

Назва Короткий опис 

Надійність (Reliability)  Здатність виконати обіцяні послуги точно і грунтовно  

Матеріальність 

(Tangibles)  

Сприйняття приміщень, обладнання, зовнішнього вигляду 

персоналу та інших фізичних свідоцтв послуги  

Чуйність (Responsiveness)  Бажання допомогти клієнту і швидке надання йому 

послуги  

Впевненість (Assurance)  Сприйнята компетентність і ввічливість персоналу. 

Сформована довіру компанії і персоналу до себе. Безпека 

послуг.  

Співпереживання 

(Empathy)  

Доступність (фізичний і психологічний контакт із 

співробітниками повинен бути легким і приємним)  

Цілями оцінки можуть бути: 

- Визначення переваг споживача щодо якості досліджуваних послуг;  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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- Визначення якості досліджуваних послуг, що надаються конкретною 

організацією і розробка рекомендацій для його поліпшення.  

Отже, анкета містить 22 питання, послідовно розбитих на 5 логічних груп 

відповідно з п'ятьма критеріями якості: матеріальність (1-4 питання), надійність 

(5-9 питання), чуйність (10-13 питання), впевненість (14-17) , емпатія (18-22). На 

початковому етапі необхідно визначити, які з цих критеріїв є найбільш 

важливими для респондентів щодо абстрактної компанії, що працює на 

досліджуваному ринку. Для цього кожен з опитаних має оцінити зазначені 

критерії за п'ятибальною шкалою Лайкерта:  5 - дуже важливий; 4 - скоріше 

важливий, ніж ні; 3 - ні так, ні ні; 2 - скоріше не важливий; 1 - не важливий. 

На підставі такого портрета  можна скласти уявлення 

про ідеальний учасника ринку.  

На другому етапі респондентів просять висловити свою оцінку, за тими ж 

критеріями, якості роботи досліджуваної компанії і трьох найближчих 

конкурентів. Потім результати оцінок порівнюються із значеннями очікувань, і 

різниця показує, наскільки хороший результат (алгоритм «очікування - 

сприйняття») . 

Базовий алгоритм виявляє «ступінь якості послуги», що відображає 

концепцію SERVQUAL може бути відображений наступним рівнянням:  

SQi = sum Wj (Eij-Pij),  

де  

SQi - сприймається якість стимулу i;  

k - кількість аналізованих атрибутів;  

Wj - ваговий фактор атрибута;  

Pij - створене сприйняття стимулу i по відношенню до атрибуту j;  

Eij - очікуваний рівень для атрибута j, який є нормативом стимулу I. 

П'ять коефіцієнтів якості «Q» є цифровим виразом стану якості. Кожен з 

п'яти коефіцієнтів якості «Q» вимірюється 4-5 підкритеріїв. Таким чином, п'ять 

критеріїв якості «Q» розбиті в цілому на 22 підкритеріїв. Ці 22 підкритеріїв 

розраховуються шляхом вирахування 22 отриманих оцінок очікування з 22 

отриманих оцінок сприйняття. Потім вони з допомогою методу середніх 

значень групуються в п'ять коефіцієнтів якості «Q». За тим же принципом п'ять 

коефіцієнтів якості «Q» за допомогою методу середніх значень групуються в 

глобальний коефіцієнт якості послуги в обстежуваній організації.  

Результати дослідження якості за допомогою 

методики «SERVQUAL» інтерпретуються наступним чином. Нульове значення 

якого-небудь з коефіцієнтів якості означає збіг рівня очікування якості і рівня 

сприйняття якості за цим критерієм або підкритеріїв. Негативні значення 

вказують на те, що рівень очікувань перевищує рівень сприйняття. Нарешті, 

позитивні значення вказують на те, що сприйняття якості вище рівня очікувань. 

Успішним результатом вважаються позитивні і нульові значення коефіцієнтів 

якості. Задовільним результатом вважаються негативні коефіцієнти якості, 

максимально наближаються до нульового значення. Незадовільним результатом 

вважаються негативні коефіцієнти якості, що віддаляються від нульового 

значення.  

Примітка: Адаптована методика SERVQUAL, принципи розрахунку, 

http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D1%94
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
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орієнтовний анкетник будуть роздані викладачем у процесі вирішення 

задачі.  

 

Приклад тестових завдань для перевірки знань 

1. Який документ визначає якість як сукупність властивостей і 

характеристик об’єкта, що гарантують його можливість задовольняти 

явні та неявні потреби споживачів: 

a) ISO 8402; 

b) ISO 9000; 

c) ISO 10000; 

d) ISO 26000. 

2. Концепція PDCA характеризується як: 

a) план-дія-перевірка-робота; 

b) план-організація-контроль-мотивація; 

c) план-робота-перевірка-дія; 

d) план-організація-дія-контроль. 

3. Сформулюйте сутність управління якістю проекту: 

__________________________. 

4. Політика у сфері якості  це: 

a) загальні цілі й напрями діяльності організації з наголосом на якість, 

виражені менеджментом вищого рівня. Вона має відбивати рівень якості, 

досягнутий у результаті реалізації проекту, та шляхи його досягнення; 

b) один із основних документів при плануванні якості, оскільки в ньому 

фіксуються головні цілі учасників проекту, зацікавлених сторін і 

споживачів та результати проекту для них; 

c) задокументовані характеристики продукту (послуги) у вигляді 

специфікацій, технічних завдань, які має забезпечити проект, аби 

вважатися виконаним; 

d) документ загального та багаторазового використання, затверджений 

відповідною організацією, в якому зведені правила, керівництва та 

характеристики для продуктів, процесів або послуг і який не є 

обов’язковим для дотримання. 

5. Стандарт  це: 

a) документ, який лежить в основі необхідних властивостей продукту, 

процесу чи послуги, включаючи застосовувані адміністративні процедури, 

причому цей документ є обов’язковим для дотримання; 

b) документ загального та багаторазового використання, затверджений 

відповідною організацією, в якому зведені правила, керівництва та 

характеристики для продуктів, процесів або послуг і який не є 

обов’язковим для дотримання. 

6. Забезпечення якості це: 

a) оцінка загального виконання проекту на регулярній основі для 

підтвердження того, що проект задовольняє стандарти якості, тобто це 

система послідовних запланованих і реалізованих робіт для підтвердження 

того, що проект задовольняє відповідні стандарти; 
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b) відслідковування певних результатів по проекту для встановлення того, чи 

відповідають вони стандартам якості, і для визначення шляхів усунення 

причин незадовільного виконання. 

7. До попереджувальних витрат, пов'язаних із забезпеченням якості, 

належать: 

a) витрати на інспекційні перевірки, лабораторний та інспекцій 

ний контроль; 

b) витрати на відбракування, ремонт; 

c) витрати на забезпечення якості проекту, навчання персоналу; 

d) витрати на повернення продукції, задоволення скарг споживачів, необхідні 

заходи у відповідь. 

8. Діаграма типу «рибяча кістка» іншими словами має назву: 

a) діаграма Парето; 

b) діаграма Джурана; 

c) діаграма Ішикави; 

d) стрілчата діаграма. 

9. Принип Парето говорить, що: 

a) 20 % зусиль дають 80 % результату, а інші 80 % зусиль — лише 20 % 

результату; 

b) 40 % зусиль дають 60 % результату, а інші 60 % зусиль — лише 20 % 

результату. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 18 

Тема: Модульна контрольна робота 

Мета заняття: оцінювання знань, вмінь та навичок студентів за 

матеріалами дисципліни «Економічне обгрунтування проектних рішень».   

План проведення заняття: 

1. Коротке консультування по написанню МКР. 

2. Видача завдання та написання МКР. 

3. Заключне обговорення питань з курсу.   

Приклад завдання на МКР 

Варіант 1 

1. Задача: Побудувати графік передування, визначити критичний шлях і 

його тривалість за даними, що наведені в табл.  

Код роботи Попередня робота Тривалість, дні 

А – 3 

В 
– 5 

С – 2 

Д А 6 

Е А 5 

F С 11 

G 
С 

7 

Н Е, В, F 4 
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І Е, В, F 8 

2.  Дайте характеристику і визначте основні класифікаційні ознаки ризиків 

проекту.  

3. У чому полягає суть екологічного аналізу проекту?  

Варіант 2 

1. Задача: Розробити робочу та організаційну структуру проектної 

команди по ремонту будівельною фірмою фірмового магазину ПрАТ 

"Комфі". Побудувати двоспрямовану структуру проекту.  

2. Охарактеризуйте витрати якості проекту та визначте загальні методи їх 

попередження.  

3. Дайте визначення та назвіть основні ознаки проекту.  
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5.   РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО 

ЗАВДАННЯ 

 

5.1 Загальні положення виконання індивідуального завдання 

 

Основне завдання виконання індивідуального завдання – набуття 

вмінь щодо всебічного розкриття, систематизації, узагальнення та 

закріплення знань з конкретного питання кредитного модуля. 

У процесі вивчення кредитного модуля передбачено виконання 

індивідуального завдання у вигляді розрахункової роботи для студентів 

спеціалізації «економіка підприємства». 

Робота складається з таких частин: 

1. Титульний аркуш. 

2. Завдання на розрахункову роботу (зміст). 

3. Вступ (актуальність, мета, завдання, об’єкт, предмет дослідження, 

теоретичне і практичне значення, методологія і інформаційна база). 

4. Частина 1. Основні елементи проекту (обрання підприємства; 

визначення цілей, правових основ діяльності підприємства, місця 

підприємства в господарському комплексі України та характеристика 

основних параметрів його діяльності; аналіз проектів підприємства та 

обрання проекту для дослідження; характеристика обраного проекту; 

визначення цілей проекту; аналіз учасників проекту; життєвий цикл проекту; 

оточення проекту, визначення основних елментів та характеристик 

передінвестиційного аналізу). 

5. Частина 2. Планування і управління проектом (аналіз плану проекту; 

структуризація проекту; матриця відповідальності (виконавців робіт 

проекту); діагностика основних показників ефективності проекту 

(фінансових, маркетингових, соціальних, організаційних, екологічних тощо); 

якісний та кількісний аналіз ризиків проекту і системи управління ними; 

визначення часових параметрів здійснення проекту). 

6. Частина 3. Оптимізація параметрів проекту (визначення доцільності і 

напрямів оптимізації часових параметрів проекту, витрат проекту, мінімізації 

ризиків тощо). 

7. Висновки (у висновках по запропонованій курсовій роботі необхідно 

коротко підвести конкретні підсумки проведених розрахунків, акцентуючи 

увагу на деяких особливостях розрахунку тих чи інших показників). 

8. Список літератури (наводяться літературні джерела, використані при 

виконанні курсової роботи). 

9. Додатки (наводяться додаткові дані про підприємство, проектні 

показники тощо у вигляді таблиць, рисунків, які перевищують величину 

аркушу А4 та несуть додаткове змістовне навантаження). 

При виконання курсової роботи рекомендовано Управління проектами: 

Навчальний посібник / Під заг. ред. доц., к.т.н.   Шевченко Т.Є.  – К. : ІВЦ 
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«Політехніка», 2011. – 237 с.: http://keip.kpi.ua та сайт з аналітичними даними 

підприємств України: http://www.smida.gov.ua. 

 

5.2. Оформлення індивідуального завдання 

Робота повинна бути викладена грамотно й охайно, без виправлень. При 

оформленні контрольної роботи слід дотримуватися установлених 

стандартом вимог. 

Текст пишеться на білому папері формату А4. Кожна сторінка 

обмежується полями: зліва – 30 мм, справа – 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 

20мм; шрифт – 14, інтервал- 1,5. 

Обсяг роботи – 20-30 стор. др. тексту ( у тому числі – таблиці, схеми, 

діаграми, графіки тощо). 

Кожне питання, зазначене в плані роботи, починається з нової сторінки і 

повинно мати свій заголовок. 

Скорочення слів у тексті, крім загальноприйнятих, не допускається.  

Цифровий матеріал, який студент вважає за доцільне вмістити у текст 

контрольної роботи, як правило, подається у табличній формі.  

Після тексту роботи перед списком літератури студент (не менше п'яти 

літературних джерел) ставить свій підпис і дату виконання роботи. 

Розрахункова робота виконується відповідно до вимог цих методичних 

вказівок, інакше вона не буде допущена до захисту, незалежно від її змісту. 

Закінчена робота подається студентом на кафедру ЕіП у термін, 

визначений відповідним графіком. 

Скласти екзамен з курсу "Економічне обгрунтування проектних рішень" 

студент може тільки після захисту індивідуального завдання.  

 

http://keip.kpi.ua/
http://www.smida.gov.ua/
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6 ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ  
 

1. Визначте сутність проекту і назвіть його основні риси. 

2. Запропонуйте класифікацію проектів за різними ознаками. 

3. Визначте сутність та завдання управління проектами. 

4. Обгрунтуйте основні цілі проектного менеджменту. 

5. Визначте генезу управління проектами: світовий та національний 

досвід.  

6. Охарактеризуйте роль стандартів в управлінні проектами. 

7. Назвіть основні стандарти якості.  

8. Опишіть оточення проекту.  

9. Визначте ключових учасників проекту.  

10. Визначте загальні засади застосування та ключові показники 

передінвестиційного аналізу проекту.  

11. Охарактризуйте комерційний аналіз проекту.  

12. Опишіть елементи і суть інституціонального аналізу проекту. 

13. Визначте суть та етапи технічного аналізу проекту.  

14. Обгрунтуйте значення та особливості соціального аналізу проекту.  

15. Визначте сутність та етапи фінансового аналізу проекту.  

16. Обгрунтуйте сутність та методи екологічного аналізу проекту.  

17. Визначте ключові риси економічного аналізу проекту.  

18. Обгрунтуйте види та роль асоціацій управління проектами на 

сучасному етапі розвитку теорії економічного обгрунтування 

проектних рішень.  

19. Назвіть сутнісні функції, знання, навички та вміння менеджера 

проекту.  

20. Охарактеризуйте системи сертифікації в управлінні проектами.  

21. Назвіть особливості управління на різних етапах життєвого циклу 

проекту. 

22. Визначте функції управління проектами. 

23. Вкажіть основні види організаційних систем управління проектами. 

24. Визначте сутність, види та умови використання зовнішніх 

організаційних структур проекту. 

25. Охарактеризуйте сутність, види та умови використання внутрішніх 

організаційних структур проекту. 

26. Визначте основні риси, переваги та недоліки матричних структур. 

27. Способи подолання проблем використання матричних структур. 

28.  Визначте сутність робочої структури проекту, принципи її побудови. 

29. Складові системи планування проекту. 

30. Основні ознаки робочого проекту. 

31. Методологічні підходи до планування проектів. 

32. Методологія “витрати-час-ресурси” (CTR) для планування проектів. 

33. Двонапрямлена структура проекту. 

34. Тринапрямлена структура проекту. 

35. Кодування проекту. СТR-словник. 
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36. Вкажіть основні напрямки та параметри планування проекту. 

37. Обгрунтуйте мету, завдання та назвіть види сітьових графіків. 

38. Назвіть відмінності стрільчастих графіків та графіків передування. 

39. Визначте основні етапи побудови та обчислення параметрів сітьового 

графіка. 

40. Визначте методику оптимізації сітьового графіка. 

41. Назвіть особливості сітьового планування за умов невизначеності. 

42. Розкрийте суть струткуризації проектних витрат, методів їх 

планування. 

43. Огрунтуйте особливості планування матеріальних витрат і трудових 

затрат. 

44. Опишіть процедуру побудови ресурсних гістограм. 

45. Охарактеризуйте методи кількісної оцінки ризиків. 

46. Опишіть етапи ЖЦП та особливості економічного обгрунтування 

проектних рішень.  

47. Визначте та поясніть принципи управління проектом. 

48. Охарактеризуйте процес палування ресурсів та витрат проекту.  

49. Охарактеризуйте процеси і методи планування якості. 

50. Охарактеризуйте процеси забезпечення якості. 

51. Опишіть сутність методів і процесу контролю якості.  

52. Визначте сутність палування бюджету проекту та контроль його 

виконання.  

53. Вкажіть особливості та значення календарного та сітьового 

планування.  

54. Охарактеирзуйте методи якісної оцінки ризиків. 

55. Обгрунтуйте вибір джерел ресурсного забезпечення проекту. 

56. Охарактеризуйте методику «згладжування» ресурсних гістограм. 

57. Визначте суть календарного планування бюджету. Побудова 

бананоподібної кривої. 

58. Вкажіть основні завдання та напрямки контролювання проекту. 

59. Визначте особливості системи контролю “витрати-графік”. 

60. Охарактеризуйте вимоги до звітності в системі управління проектами. 

61. Назвіть методичні підходи до оцінки ходу виконання проекту. 

62. Опишіть процедуру внесення змін у проект. 

63. Визначте сутність, класифікацію та основні види проектних ризиків. 

64. Опишіть методи аналізу ризиків. 

65. Назвіть способи врахування та зниження проектних ризиків.  

66. Охарактеризуйте систему управління ризиками: загальні положення.  

67. Визначте основні завдання та інструменти забезпечення якості проекту. 

68. Визначте сутність та принципи застосування діаграми Ішикави. 

69. Визначте сутність та принципи використання діаграми Парето для 

контролю якості проекту. 

70. Опишіть статистичне моделювання контролю якості проекту. 

71. Визначте принципи та етапи формування проектної команди. 

72. Наведіть характеристику основних ролей членів команди. 
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73. Визначте напрямки та проблеми мотивації членів проектної команди. 

74. Обгрунтуйте інструментарій управління конфліктами в проекті. 

75. Визначте вимоги до проектного менеджера, стилі лідерства. 

76. Опишіть завдання проведення торгів за проектами. 

77. Назвіть принципи участі в торгах за проектами. 

78. Обгрунтуйте особливостві міжнародних торгів за проектами. 

79. Охарактеризуйте комплексні пакети прикладних програм для 

управління проектами (MS Excel, Project Expert, 1С:Предприятие, 

ANALYSER Финансы Предприятия). 

80. Визначте особливості вузькоспеціалізованих комп'ютерних програм 

для управління проектами (MS Project, Sure Trak Project Manager, 

Primavera Project Planner, Expedition, CA-Super Project, ін.). 

81. Опишіть процеси, сутність та сфери застосування діаграм Ганта. 

82. Опишвть метод освоєного обсягу та визначте його значення у процесі 

бюджетного контролю. 

83. Назвіть методи аналізу витрат проекту. 

84. Визначте суть та складові проектно-кошторисної документації. Вимоги 

до проектно-которисної документації.  

85. Охарактеризуйте витрати якості та методи їх мінімізації. 

86. Назвіть принципи якості Демінга та охарактеризуйте їх інтерпитацію у 

системі TQM. 

87. Опишіть процедуру сертифікації систем якості підприємства. 

88. Визначте особливості, принципи та умови аудиту якості. 
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