
1 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 
 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ»  

ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

123 – «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ» 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

«КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ» 

 ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» 

 
 
 
 
 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2022 
 



1 
 

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Економіка та управління проєктами» для студентів усіх форм 

навчання зі спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» освітньо-професійної 

програми «Комп’ютерна інженерія»  освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

 

 

Укладач  д. е. н., проф. В. В. Дружиніна 

                    

Рецензент  д. т. н., проф. А. Л. Перекрест 

 

Кафедра комп’ютерної інженерії та електроніки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

Протокол №___ від ____  ____________  ______ р.  

Голова методичної ради   _________________   проф. В. В. Костін  

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

ЗМІСТ 

Вступ………………………………………………………………………….. 4 

1 Перелік практичних робіт…………………………………………………. 10 

Практична робота № 1 Ресурсне забезпечення підприємства……………. 10 

Практична робота № 2 Фінансово-економічні результати й ефективність 

інженерних та господарських рішень………………………………………. 

 

33 

Практична робота № 3 Інвестиційна діяльність підприємства…………… 44 

Практична робота № 4 Управління проєктами в системі менеджменту 

організацій……………………………………………………………………. 

 

48 

Практична робота № 5 Засади планування проєкту……………………….. 59 

Практична робота № 7 Ресурсне забезпечення виконання проєкту………. 69 

Практична робота № 8 Управління процесами виконання проєктів……… 74 

2 Питання до іспиту…………………………………………………………. 79 

3 Критерії оцінювання за 100-бальною системою…………………………. 81 

Список літератури…………………………………………………………… 82 

 

 

 

  



4 
 

ВСТУП 
 

Розвиток проєктної культури в українських університетах та 

підприємницьких навичок у студентів і викладачів є критично важливою 

складовою створення ефективної екосистеми розвитку інноваційного 

підприємництва в Україні. У будь-якій розвинутій екосистемі у світі університети 

мають дуже велике значення. Україна не має бути винятком. Інновації та 

підприємництво маюжть стати головним драйвером зростання та виходу 

університетів на якісно новий рівень.  

Проєкти – це форма підприємницької діяльності, яка стала популярна у світі 

з 90-их років минулого століття  з  огляду на інтенсивний розвиткок 

інформаційних технологій. Для проєктів характерна гнучкість і постійний пошук 

бізнес-моделі, можливість швидкого масштабування. У світовій економіці 

проєкти мають важливе значення для розвитку технологій, створення нових 

галузей і тисяч нових робочих місць. Україна на державному рівні задекларувала 

підтримку проєктів, інноваційних бізнесів – створюються державні фонди, 

програми підтримки. Розвиваються також і приватні венчурні фонди, 

акселератори. Університет – найкраще середовище для створення перших 

студентських проєктів.  

У межах навчальної дисципліни вивчаються питання сутності й 

особливостей проєктів, формування команди проєкту, розробка продукту для 

проекту, бізнес-модель, маркетингове планування, бізнес-план проєкту, правові 

аспекти реалізації проєктів, інтелектуальна власність і патентування, 

інвестиційне й фінансове забезпечення проектів, презентування проєкту. 

Засвоєння студентом базових аспектів навчальної дисципліни відкриває 

можливості використання отриманих ним теоретичних і практичних навичок у 

реальному бізнес-середовищі. Для поглиблення й закріплення теоретичних знань, 

набутих під час вивчення навчальної дисципліни,  для вироблення практичних 

навичок оцінювання діяльності суб’єктів бізнес-середовища, обґрунтування 

варіантів управлінських рішень і кваліфікованого оцінювання їх якості студентам  
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пропонується під час самостійного опрацювання матеріалу  розв’язання  

задач з навчальної дисципліни та виконання  практичних робіт.  

Практичні роботи для студентів є важливим елементом успішного 

засвоєння матеріалу навчальної дисципліни.  Навчальний час, відведений для 

практичних робіт з навчальної дисципліни «Економіка і управління проєктами»,  

визначено навчальним планом. Співвідношення обсягів аудиторних занять 

визначено специфікою та змістом навчальної дисципліни  «Економіка і 

управління проєктами»,  її місцем,  значенням і дидактичною метою в реалізації 

освітньо-професійної програми.  

Метою навчальної дисципліни «Економіка і управління проєктами» є 

формування здатності самостійно економічно мислити, приймати управлінські 

рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного 

здійснення господарської діяльності на рівні підприємства, а також формування 

системи знань і практичних навичок у створенні й управлінні проєктами, 

підготовка студентів до участі в інкубаційних, акселераційних і грантових 

програмах підтримки таких проєктів. 

Основні завдання вивчення навчальної дисципліни полягають у: 

- вивченні теоретичних засад економіки, результатів діяльності 

підприємства, забезпеченості ресурсами та ефективності їх використання, а також 

ефективності діяльності підприємств і економічних важелів її підвищення;  

- оволодінні вміннями визначати й аналізувати показники результативності 

й ефективності діяльності підприємства, забезпеченості його ресурсами й 

ефективності їх використання, обґрунтуванні можливостей для повнішого 

використання наявного виробничого потенціалу для забезпечення 

конкурентоспроможності продукції та підприємств;  

- розвитку здібностей до економічного обґрунтування управлінських 

рішень, дослідженні причин зміни обсягу виробництва продукції та її впливу на 

ефективність діяльності підприємства, виявленні економічних важелів 

підвищення ефективності й конкурентоспроможності підприємства; 
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- вивченні теоретичних засад інноваційного підприємництва, формуванні 

навичок підвищення ефективності господарювання підприємства завдяки 

інновацій.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- теоретичні й правові засади функціонування підприємства як суб’єкта 

господарювання, систему планування й прогнозування на підприємстві;  

- методичні засади оцінювання конкурентоспроможності та якості 

продукції, визначення результатів діяльності підприємства;  

- склад і структуру ресурсів підприємства, джерела їх формування, 

ефективність використання та напрями її підвищення;  

- засади формування витрат виробництва й собівартості продукції, 

механізму ціноутворення й цінової політики підприємства;  

- теоретико-методичні засади оцінювання ефективності роботи 

підприємства, його інвестиційної та інноваційної діяльності;  

- форми організації виробництва й антикризової діяльності підприємства.  

- поняття проєкту та його  закономірності життєвого циклу, методологію, 

базові  поняття й визначення з управління проєктами; 

- структуру проєкту (підцілі, основні етапи роботи, що має бути 

виконана) провести його обґрунтування; 

-  класифікацію проектів та ієрархій цілей проєктів; 

- склад учасників проєкту та їх функції; 

- закони комунікації та методи  аналізу міжособистісних відносин; 

- визначити необхідні обсяги й джерела фінансування; 

- підібрати виконавців, зокрема, через процедури конкурсів; 

- підготувати й укласти контракти; 

- визначити терміни виконання проєкту, скласти графік його реалізації, 

розрахувати необхідні ресурси; 

- принципи управління розробкою проєктів; 
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- принципи побудови, типи та послідовність розробки  організаційної 

структури  управління проєктами; 

- принципи планування, контроль та регулювання проекту; 

- принципи побудови автоматизованої інформаційної системи 

управління проєктом. 

уміти:  

– розрізняти організаційно-правові форми підприємств, проводити 

оцінювання впливу чинників зовнішнього середовища на діяльність 

підприємства;  

– визначати валову, товарну та чисту продукцію підприємства, аналізувати 

результативність його діяльності та конкурентоспроможність;  

– здійснювати оцінювання й аналіз ефективності та інтенсивності 

використання земельних ресурсів підприємства;  

– здійснювати оцінювання й аналіз ефективності та продуктивності 

використання персоналу підприємства;  

– визначати й аналізувати ефективність використання капіталу 

підприємства, виробничих фондів і нематеріальних активів;  

– оцінювати й аналізувати ефективність використання техніко- 

технологічної бази виробництва;  

– класифікувати витрати, визначати собівартість продукції й 

обґрунтовувати ціни на неї та вимірювати цінову конкурентоспроможність;  

– визначати й аналізувати стан і ефективність виробничої, інвестиційної та 

інноваційної діяльності підприємства;  

– визначати спеціалізацію підприємств, концентрацію виробництва й 

диверсифікацію підприємств;  

– оцінювати фінансовий стан підприємства й визначати основні заходи 

щодо відновлення його платоспроможності;  

– застосовувати методи та засоби управління проєктами в повсякденної 

діяльності,  
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– визначати концепцію проєкту та його стратегічні й тактичні завдання, 

–  будувати організаційну структуру управління проєктами та проєктувати 

офіс проєкту з застосуванням сучасних методів та засобів організаційного 

моделювання проєктів, здійснювати планування робіт за проектом та проводити 

експертизу проєкту,  

– застосовувати аналіз міжособистісних відносин та закони комунікації 

для керування командою проєкту,  

– впроваджувати автоматизовані інформаційні системи управління 

проєктом.  

Після вивчення дисципліни «Економіка та управління проєктами» студенти 

отримують спеціальні здатності. 

Практична робота є основною формою оволодіння навчальним матеріалом 

у аудиторний час і реалізується як вид навчальної роботи, що здійснюється 

студентом в аудиторії та в присутності викладача. Практичній роботі студентів 

передують лекції, на яких розглядаються базові й проблемні положення 

навчальної дисципліни. Після цього студенти повинні ознайомитися з цими 

методичними рекомендаціями щодо виконання практичних робіт. Кожна з тем, 

що представлена до вивчення, має уніфіковану структуру викладання матеріалу. 

Завдання можуть бути розв’язані як послідовним, так і паралельним методом. 

Викладач може надати завдання індивідуально кожному студенту або 

запропонувати розв’язати завдання, поділивши групу на творчі підгрупи. Якщо 

студент під час практичної роботи не зміг виконати те чи інше завдання цих 

методичних рекомендацій або в нього виникли додаткові запитання чи труднощі 

за матеріалом теми, він повинен звернутися до викладача за консультацією у дні, 

зазначені розкладом. Рівень успішності знань студентів значно залежить від їх 

систематичної роботи перед практичними заняттями і саме на них. В оцінюванні 

знань студентів, окрім правильності, точності та повноти розв’язання  завдань, 

ураховується: логіка викладення матеріалу в письмовій та усній формі, культура 

мови, використання й посилання на додаткові літературні джерела, 
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обґрунтованість висновків з опрацьованої теми тощо.  

Методами контролю на практичних заняттях є усне опитування, участь у 

тестуванні, участь у обговоренні певного питання; виконання вправ, розрахунків, 

аналіз кейсів, розробка власних стартапів. 

Практичні заняття забезпечуються підручниками, тестовими завданнями, 

практичними задачами та конспектом лекцій викладача. 

Практичні заняття з навчальної дисципліни «Економіка та управління 

проєктами» студент виконує в аудиторії, вдома чи під час консультацій. 

Консультації викладач проводить згідно із затвердженим графіком, який 

знаходиться на кафедрі. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Модуль 1. Економіка 

 

Практична робота № 1 

Тема. Ресурсне забезпечення підприємства 

Мета: ознайомити студентів з поняттям «ресурсний потенціал 

підприємства». Дослідити сутність капіталу, його форми й методи аналізу 

ефективності його використання; сутність та склад персоналу підприємства, 

розглянути основи нормування праці; сутність та організацію оплати праці 

працівників підприємства. 

Короткі теоретичні відомості 

Ресурсний потенціал підприємства – це сукупність ресурсів, що є в 

розпорядженні підприємства, а також спроможність працівників і менеджерів 

використовувати ресурси з метою виробництва товарів (послуг) та отримання 

максимального прибутку.  

Він характеризує не весь запас конкретного ресурсу, а ту його частину, яка 

залучена у виробництво з урахуванням економічної доцільності й досягнень 

науково-технічного прогресу і включає в себе не тільки сформовану систему 

ресурсів, а й нові альтернативні ресурси та їхні джерела. Ресурсний потенціал з 

огляду підприємства як господарювального суб’єкта є важливим чинником, який 

впливає на ефективність фінансово-господарської діяльності, підвищення 

конкурентоспроможності підприємства.  

Ресурсний потенціал підприємства характеризують такі показники:  

– реальні можливості підприємств у тій чи іншій сфері економічної 

діяльності; обсяги ресурсів і резервів як залучених, так і не залучених у 

виробництво;  

– спроможність менеджерів до використання ресурсів для створення 

продукції, товарів і послуг з метою отримання максимального прибутку;  

– форма підприємництва і відповідна організаційно-правова структура. 

 Елементами ресурсного потенціалу підприємства є такі види ресурсів:  
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– трудові;  

– фінансові; 

– матеріальні, що складаються з основних фондів (засобів) і оборотних 

активів;  

–  нематеріальні;  

– інформаційні. 

Виробнича програма підприємства (план виробництва й реалізації 

продукції) – це система адресних завдань з виробництва і доставки продукції 

споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості і у 

встановлені терміни згідно з договорами постачання. 

Натуральними показниками виробничої програми є обсяг продукції в 

натуральних одиницях за номенклатурою й асортиментом. 

Номенклатура – це перелік назв окремих видів продукції, а асортимент – це 

різновидність виробів у межах цієї номенклатури. Звичайно, натуральні 

показники подаються у фізичних одиницях виміру (штуки, тонни, метри тощо). 

Значення натуральних показників виробничої програми в умовах ринку 

збільшується, оскільки саме вони надають можливість оцінити ступінь 

задоволення потреб споживачів у певних товарах і врахувати якісні 

характеристики товарів. 

Вартісними показниками виробничої програми є обсяги товарної, валової, 

реалізованої, чистої, умовно-чистої продукції, нормативної вартості обробітку, 

валового та внутрішньозаводського обігу, обсяг незавершеного виробництва. 

До обсягу товарної продукції включають готову продукцію, послуги, 

ремонтні роботи, капітальний ремонт свого підприємства, напівфабрикати і 

запчастини за межі підприємства, капітальне будівництво для непромислових 

господарств свого підприємства, роботи, пов’язані з освоєнням нової техніки, 

тару, що не входить до гуртової ціни виробу. 

До валової продукції (ВІТ) належить уся продукція у вартісному виразі, 

незалежно від ступеня її готовності, яку визначають за формулою: 

ВП=ТП- (НЗВп - НЗВК) - (In-Ік), грн., 
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де НЗВП, НЗВк – вартість залишків незавершеного виробництва відповідно на 

початок і на кінець планового періоду, грн.; Іп, к – вартість інструменту для 

власних потреб відповідно на початок і кінець планового періоду, грн. 

Валовий обіг підприємства (ВО) – це обсяг валової продукції незалежно від 

того, де вона буде використана: чи в межах підприємства, чи поза ним. 

Реалізована продукція (PП) – це продукція, яка відвантажена споживачеві і 

за яку надійшли кошти на розрахунковий рахунок підприємства – постачальника 

або мають надійти у зазначений термін. Обсяг реалізованої продукції 

обчислюють за формулою: 

РП = ТП + (Гп - Гк) + (Вш - Внк), грн., 

де Гп, Гк – залишки готової нереалізованої продукції відповідно на початок і 

кінець планового року, грн.; Вш, Внк – залишки продукції відвантаженої, за яку 

термін оплати не настав, і продукції на відповідальному зберіганні у покупців 

відповідно на початок і на кінець планового року, грн.  

Виробнича програма будь-якого підприємства має бути обґрунтована 

наявними виробничими ресурсами (виробничими фондами, трудовими і 

матеріальними ресурсами), а також виробничою потужністю підприємства. 

Виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг) здійснюється 

під час взаємодії праці людини, предметів праці та певних засобів виробництва. 

Останні за своїм матеріально-речовим складом становлять виробничі фонди 

підприємства, усю сукупність яких поділяють на основні й оборотні. 

Основні фонди – засоби виробництва, які використовуються під час 

виробництва тривалий час, зберігаючи до того ж свою натурально-речовинну 

форму, а їхня вартість переноситься на виготовлену продукцію в міру 

використання. 

Оборотні фонди – це частина виробничих фондів, які повністю 

споживаються в кожному виробничому циклі, до того ж переносять усю свою 

вартість на створювану продукцію і змінюють свою натуральну форму. 

Економічна сутність і матеріально-речовий зміст основних та оборотних 

фондів слугують визначальними характеристиками щодо окреслення їхнього 

значення у здійсненні відтворювальних процесів, функціонуванні та розвитку 
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будь-якого виробництва. Уся сукупність наявних виробничих фондів найбільша 

за питомою вагою частина (близько 60 відсотків) національного багатства країни. 

Основні фонди визначають особливості матеріально-технічної бази 

виробничої сфери на різних етапах її розвитку. Збільшенняй удосконалення 

засобів праці забезпечують безперервне підвищення технічної оснащеності та 

продуктивності праці виробничого персоналу. Знаряддя праці, які є 

найактивнішою частиною основних фондів, складають матеріальне підгрунтя 

виробничої потужності підприємства. 

Слід зазначити, що основні фонди можна класифікувати за певними 

ознаками. 

За участю у виробничому процесі – виробничі (обслуговують господарську 

діяльність підприємства та створюють умови для її успішного здійснення) і не-

виробничі (призначені забезпечити вирішення соціальних питань). 

За ступенем участі у виробничому процесі – активна частина (що 

використовуються для безпосереднього впливу на предмети праці – машини, 

обладнання, інструмент) і пасивна частина (що забезпечують функціонування та 

здійснення процесу виробництва – споруди, інвентар). 

Залежно від права власності – власні й орендовані. 

За цільовим призначенням – будівлі, споруди, передавальні пристрої, ма-

шини й устаткування, транспортні засоби, інвентар, інструменти. 

Залежно від джерел фінансування – внесені до статутного фонду його 

засновниками, придбані за власні кошти підприємства, придбані в кредит, 

отримані безкоштовно. 

За своєю структурою основні фонди поділяють на основні виробничі фонди 

(активна та пасивна частина) та основні фонди невиробничого призначення 

(житлові будинки, культурно-побутові приміщення, комунальні споруди). 

До активної частини належать робочі машини та механізми, транспортні 

засоби, силові машини й устаткування, виробничий інвентар та інструмент. 

До пасивної частини належать виробничі споруди, будівлі, передавальні 

пристрої, господарський інвентар. 

Прогресивною є така структура основних фондів, де частка активної 
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частини збільшується. 

Для оцінювання основних фондів використовують грошове вираження 

їхньої вартості. Застосовують показник первісної, відновленої, залишкової, 

ліквідаційної, амортизованої, балансової та середньорічної вартості. 

Первісна вартість визначається фактичною вартістю основних фондів на 

момент їх уведення в дію чи придбання і визначається сумою витрат на 

придбання, доставку, монтаж та інших витрат, пов’язаних з уведенням основних 

фондів у дію. 

Для забезпечення безперебійного процесу виробництва поряд з основними 

виробничими фондами необхідні предмети праці, матеріальні ресурси. Предмети 

праці разом із засобами праці беруть участь у створенні продукту праці, його 

споживної вартості й утворенні вартості. Обіг матеріальних елементів оборотних 

виробничих фондів органічно пов’язаний з процесом праці й основними 

виробничими фондами. 

Оборотні кошти є обов’язковим елементом процесу виробництва, основною 

частиною собівартості продукції. Наявність у підприємства достатньої кількості 

оборотних коштів є необхідною передумовою для його нормального 

функціонування. 

До оборотних коштів належать грошові засоби, необхідні підприємству для 

створення виробничих запасів на складах і у виробництві, для розрахунків з 

постачальниками, бюджетом, для виплати заробітної плати. 

Оборотні кошти традиційно поділяють на оборотні фонди і фонди обігу. До 

оборотних фондів належить частина виробничих фондів підприємства, яка 

повністю споживається в технологічному циклі виготовлення продукції та 

повністю переносить свою вартість на вартість цієї продукції.  

До складу оборотних фондів включають: виробничі запаси; незавершене 

виробництво та напівфабрикати власного виготовлення; витрати майбутніх 

періодів. 

Визначення джерел формування обігових коштів є важливим моментом у 

роботі підприємства. Недостатність джерел формування обігових коштів 

призводить до недофінансування господарської діяльності підприємства, а 
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наявність зайвих джерел обігових коштів сприяє створенню наднормативних 

запасів товарно-матеріальних цінностей, відволіканню обігових, коштів, з 

господарського обігу, зниження відповідальності за цільове та раціональне 

використання власних і позичених обігових коштів. 

За структурою джерела формування обігові кошти поділяють на власні, 

позикові та залучені кошти. 

Раціональне формування обігових коштів має значний вплив на процес 

виробництва, на фінансові результати й фінансовий стан підприємства. 

Оборотні кошти знаходяться в постійному русі. Зі сфери обігу переходять 

до сфери виробництва, а потім зі сфери виробництва знову до сфери обігу. 

Оборот капіталу охоплює три стадії: заготовельну, виробничу і збутову. 

Визначення потреби підприємства в сировині та інших видах матеріальних 

ресурсів здійснюється за певними нормами їхніх витрат. Ці норми розробляють 

самі підприємства або на їхнє замовлення галузеві науково-дослідні організації. 

Нормування оборотних коштів – це визначення потреби в оборотних 

коштах, яка необхідна для забезпечення безперервного й нормального 

функціонування виробництва. 

Норма витрати того чи іншого виду матеріальних ресурсів – це гранично 

допустима величина витрати на виготовлення продукції за умов конкретного 

виробництва з урахуванням застосування найпрогресивнішої технології та 

сировини (матеріалів) найвищого ґатунку. Вона має власну структуру, тобто 

співвідношення окремих елементів, які в сукупності складають загальну 

величину витрати певного виду матеріальних ресурсів на одиницю продукції, що 

виробляється. 

Для більшості матеріалів складовими структури норми витрати є корисна 

(чиста) витрата; технологічні відходи і втрати; інші організаційно-технічні втрати 

(під час транспортування, зберігання тощо). 

Формули до задач 

Первісна вартість основних фондів: 

, іншмонтдостпридбперв ССССС +++=
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де Спридб – вартість придбання основних фондів; Сдост – вартість доставки 

основних фондів; Смонт – вартість вантажу; Сінш – інші витрати, пов’язані з 

придбанням основних фондів (митні збори, комісійні посередника та ін.). 

Відновна (переоцінена) вартість основних фондів: 

, 

де і – індекс переоцінювання, який визначають діленням справедливої вартості 

об’єкта, що переоцінюється, на його залишкову вартість. 

 Залишкова вартість основних фондів: 

, 

де Сзн – вартість зношення (амортизаційні відрахування). 

 Середньорічну вартість основних фондів розраховують так: 

, 

де Споч – вартість основних фондів на початок звітного року; k,k1 – кількість 

місяців, протягом яких відповідні групи основних фондів експлуатуватися у 

звітному році; Сввед – вартість основних фондів, що вводяться протягом року; Свив 

– вартість основних фондів, виведених з експлуатації у звітному році. 

Вартість основних фондів на кінець розрахункового періоду визначається 

так: 

. 

Коефіцієнт фізичного зношення за терміном експлуатації 

, 

де Тф, Тн – час роботи одиниці основних фондів відповідно фактичний і 

нормативний. 

Коефіцієнт фізичного зношення за даними обстеження технічного стану 

відносного економічного зношення 

, 

де Азн – сума амортизаційних відрахувань від початку експлуатації одиниці 

основних фондів; Споч – початкова вартість одиниці основних фондів. 
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Моральне зношення визначається наступним чином: 

, 

або 

, 

де Сн, Сд – повна основного фонду відповідно нового і діючого; Пн, Пд. – 

продуктивність основного фонду відповідно нового і діючого. 

Загальний коефіцієнт зношення: 

. 

Повна сума амортизаційних відрахувань за нормативний термін їх 

використання: 

. 

де Ск.р, Смод – вартість відповідно капітальних ремонтів і модернізації основних 

фондів. 

Щорічна сума амортизаційних відрахувань: 

. 

Річна норма амортизації 

, 

де Сбал – балансова вартість основних фондів. 

Річна сума амортизаційних відрахувань: 

, 

де Сбал – первісна балансова вартість групи основних фондів. 

Метод зменшення залишкової вартості: 

. 

Метод прискореного зменшення залишкової вартості: 

. 

Кумулятивний метод: 
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. 

Фондовіддача основних фондів: 

. 

Фондомісткість основних фондів: 

. 

Коефіцієнт змінності роботи устаткування: 

. 

Коефіцієнт напруженості використання устаткування: 

, 

Сума процента за кредит: 

, 

де К – сума кредиту; r – загальнорічна ставка простого процента за кредит; Т – 

термін надання кредиту. 

Величина складних процентів за кредит: 

, 

де  К – сума кредиту; r – загальнорічна ставка процента за кредит; Т – термін 

надання кредиту. 

Норматив максимального розміру отриманих міжбанківських позик 

, 

де МБо – сума отриманих комерційним банком міжбанківських позик; ЦК – сума 

залучених централізованих коштів; К – капітал банку. 

Показник не має перевищувати 300 % 
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де  МБн – сума наданих комерційним банком міжбанківських кредитів; К – капітал 

банку. 

Показник не має перевищувати 200 %. 

Найважливішим елементом продуктивних сил і головним джерелом 

розвитку економіки є люди, тобто їхня майстерність, освіта, підготовка, 

мотивація діяльності. Існує безпосередня залежність конкурентоспроможності 

економіки, рівня добробуту населення від якості трудового потенціалу персоналу 

підприємств та організацій циєї країни. 

Трудові ресурси підприємства – це сукупність постійних працівників, які 

одержали професійну підготовку і мають практичний досвід і навички роботи та 

вкладають їх у проведення господарсько-фінансової діяльності підприємства. 

Окреслюючи цілі та напрями розвитку діяльності підприємства, його 

керівництво має визначити необхідні для їхньої реалізації трудові ресурси. 

Планування трудових ресурсів на діючому підприємстві починається з 

оцінювання їх наявності. Останнє передбачає інвентаризацію робочих місць, 

виявлення кількості тих, хто працює на кожній операції, що забезпечує реалізацію 

кінцевої мети (створення продукції, надання послуг). Аналіз і подальші 

розрахунки проводяться за категоріями працівників (робітники, керівники, 

спеціалісти, службовці), а для кожної з них – за професіями, спеціальностями, 

розрядами. 

Сучасна кадрова політика підприємства має бути спрямована на ринкові 

умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченні нині й у 

майбутньому кожного робочого місця, кожної посади персоналом відповідних 

професій і спеціальностей та належної кваліфікації. 

Для виконання завдання відбору кадрів на підприємстві 

маютьвикористовуватися відповідні методики їх оцінювання. Під оцінюванням 

персоналу зазвичай розуміють цілеспрямоване порівняння певних характеристик 

(професійно-кваліфікаційного рівня, ділових якостей, результатів праці) 

працівників з відповідними параметрами, вимогами, еталонами. 

У практиці господарювання застосовуються зовнішнє оцінювання та 

самооцінка. Зовнішнім уважають оцінювання діяльності працівника керівником 
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(керівниками) фірми, трудовим колективом, безпосередніми споживачами 

продуктів праці. Самооцінка здійснюється самим працівником і базується на 

власному уявленні про цілі життя та трудової діяльності, допустимих і 

заборонених способах їхнього досягнення, про необхідні моральні якості 

(сумлінність, чесність, відданість справі тощо). 

Нормування часу – це визначення максимально припустимого часу для 

виконання конкретної роботи або операції в умовах цього виробництва або 

мінімально припустимої кількості продукції, що виготовляється за одиницю часу. 

Ефективність використання персоналу підприємства характеризує поняття 

«продуктивність праці». Під продуктивністю праці як економічною категорією 

розуміють ефективність праці під час виробництва продукції або здатність 

працівника випускати визначену кількість продукції за одиницю часу. 

Теорія і практика економічної діяльності дозволили розробити багато 

визначень мотивації праці. Основним серед них є розгляд мотиву як спонукання 

до діяльності, викликаного потребами людини. Звідси випливає, що у підгрунті 

мотивів діяльності лежать потреби людини, без задоволення яких вона відчуває 

дискомфорт і прагне його подолати. У цьому контексті потреба розглядається як 

усвідомлена необхідність у чомусь потрібному, що спонукає до дії (діяльності). 

Потреби бувають двох типів: уроджені (фізіологічні) й набуті внаслідок 

життєвого досвіду. 

Люди прагнуть повторити ту дію, яка забезпечила їм задоволення потреб, 

і уникнути тих, які не надали достатнього задоволення. Цей факт кваліфікується 

як закон результату. 

За спрямуванням розрізняють два види мотивів: позитивні (придбати, 

зберегти) і негативні (уникнути, позбутися). Співвідношення різних мотивів, що 

обумовлюють діяльність людини, визначає її мотиваційну структуру. Позитивна 

або негативна мотивація здійснюється у двох формах. Перша форма – це 

підкріплення (продовження) позитивної діяльності і припинення негативної, а 

друга - полягає в заохоченні (стимулюванні) за підсумками діяльності або 

покаранні за невиконання встановлених завдань. 

Під час обґрунтування методів мотивації до праці виявляються й 
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оцінюються незадоволені потреби; формуються заходи, спрямовані на 

задоволення потреб; визначаються дії, необхідні для задоволення потреб. 

Головними важелями мотивації до праці є стимули. Тому мотивація праці 

розглядається як процес стимулювання окремого працівника або групи 

працівників до дій, що спрямовані на досягнення індивідуальних або спільних 

цілей. Окрім того, мотивація праці – це одна з найважливіших функцій 

менеджменту, спрямована на досягнення цілей підприємства через задоволення 

потреб його працівників. 

Слово «стимул» походить від латинського «stimulus» – буквально 

перекладається як гостра палиця, якою били звірів і гладіаторів на арені, 

змушуючи їх боротися. Призначення стимулу в цьому сенсі – примушування 

(спонукання). Стимул – це зовнішнє спонукання до дії, тобто причина 

поводження людини. На практиці використовуються різні види стимулів. 

1. Примушення. Підприємства розробляють адміністративні методи 

примушування, до яких належать: догана, звільнення з роботи та ін. 

2. Матеріальне заохочення – це стимул у матеріально-грошовій формі: 

заробітна плата, тарифна ставка, винагорода за результати, премія з прибутку, 

компенсаційна виплата, видача санаторних, туристичних та інших видів путівок 

тощо. 

3. Моральне заохочення – це стимули, спрямовані на задоволення 

духовних і моральних потреб людини. Воно пов’язане з внутрішніми мотивами 

людської поведінки, до яких належать любов до своєї справи, прагнення до 

самовдосконалення, творчості й самовираження. 

За тривалістю стимули бувають довготривалої та короткочасної дії. 

Стимули тривалої дії охоплюють не тільки період трудової активності людини, а 

й усе життя. Вони формують стійкий інтерес до якісної та ефективної роботи 

протягом тривалого часу. До них належать: надбавки до пенсії, право 

успадковувати дивіденди на акції найближчими родичами, премії за попередню 

діяльність, що залежать від трудового внеску працівника, соціальні стимули, 

наприклад, надання житла, матеріальна допомога та ін. До стимулів 

короткочасної дії відносять разові премії, надання безкоштовної туристичної 
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путівки, акордні виплати за виконання конкретного виду робіт. 

До основних форм мотивації працівників підприємницьких структур 

належать такі: 

- заробітна плата, що відповідає внескові працівника до результатів 

діяльності підприємства; 

- система матеріальних пільг працівникам; 

- нематеріальні пільги й привілеї (надання відгулів, додаткових відпусток 

та ін.); 

- заходи, що підвищують інтерес до праці, самостійність і відповідальність 

працівника, стимулюють підвищення його кваліфікації; 

- створення сприятливої соціальної атмосфери, усунення різних бар’єрів 

між рядовими працівниками й апаратом управління; 

- моральне заохочення працівників; 

- просування працівників по службі. 

Ці заходи мотивації праці підвищують віддачу трудових ресурсів 

підприємства. 

Система мотивації на рівні підприємства ґрунтується на таких вимогах: 

- надання рівних можливостей займати посади і просуватися по службі; 

- узгодженість оплати праці з її результатами; 

- гарантія зайнятості; 

- створення умов для захисту здоров’я й безпеки праці; 

- забезпечення умов для професійного росту; 

- підтримка в колективі довіри, зацікавленості в досягненні спільної мети і 

місії підприємства. 

Для підтримки мотивації праці необхідно: 

- систематично перевіряти тривалість перебування кожного працівника на 

одній посаді і здійснювати необхідне переміщення; 

- збагачувати зміст роботи й розширювати її рамки; здійснювати активне 

структурне планування праці й заробітної плати, а також застосовувати гнучкі 

форми організації праці; 

- систематично розвивати організаційну діяльність, підвищувати роль 
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навчання і творчого підходу; 

- реалізовувати нові форми взаємодії керівників і підлеглих. Головним 

методом мотивації праці в ринковій економіці є заробітна плата, участь 

працівників в акціонерній власності, в прибутку, в управлінні підприємством. 

Економічні, правові й організаційні засади оплати праці на підприємствах 

усіх форм власності і видів діяльності визначені законодавством України. 

Заробітна плата – це винагорода, розрахована зазвичай у грошовому вираженні, 

яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану 

роботу. 

Економічне значення заробітної плати визначається її функціями, до яких 

відноситься функція відтворення робочої сили й функція стимулювання праці. 

Сутність відтворювальної функції полягає в тому, що оплата праці має 

забезпечити нормальне відтворення робочої сили відповідної кваліфікації, а 

стимулювальної – у мотивації кожного працівника до ефективніших дій на своєму 

робочому місці. 

У ринковій економіці оплата праці персоналу підприємства є ціною робочої 

сили, що визначається кон’юнктурою ринку робочої сили. Разом з тим заробітна 

плата має мінімальний рівень, який регулюється державою. 

Мінімальна заробітна плата – це встановлений державою розмір оплати 

праці, який визначається на рівні прожиткового мінімуму, нижче якого не має 

оплачуватися фактично виконана робота найманого працівника у межах 

установленої норми праці на місяць (день, годину). У мінімальну заробітну плату 

не включаються доплати, надбавки і компенсаційні виплати. 

Основою організації оплати праці в туристичній сфері, як і в інших галузях 

діяльності, є тарифна система, що включає тарифні сітки, схеми посадових 

окладів, тарифно-кваліфікаційні довідники та характеристики. 

Тарифна сітка передбачає співвідношення в оплаті працівників різної 

кваліфікації. Вона являє собою сукупність тарифних розрядів і відповідних 

тарифних коефіцієнтів. Віднесення виконаних робіт до певних тарифних розрядів 

здійснюється власником підприємства або уповноваженим ним органом 

відповідно до тарифно-кваліфікаційного довідника під час узгодження із 
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профспілковим або іншим представником трудового колективу. 

Тарифно-кваліфікаційна характеристика використовується для розподілу 

робіт і працівників за розрядами тарифної сітки і є підгрунтям для формування й 

диференціації заробітної плати. 

Загальний заробіток працівника складається з основної та додаткової 

заробітної плати й інших виплат. Основна заробітна плата являє собою 

винагороду за виконану роботу відповідно до норм праці, тарифних ставок і 

посадових окладів. Додаткова заробітна плата – це винагорода за роботу понад 

установлені норми (завдання), за трудові успіхи, стаж роботи і кінцеві результати 

діяльності. До інших виплат належить винагорода за підсумками річної роботи, 

матеріальна допомога, одноразові заохочення, оплата вимушених простоїв. 

В умовах ринкової економіки підприємства, засновані на різних формах 

власності, самостійно, крім державних, запроваджують власну організацію 

оплати праці в межах законодавчого поля України. Установлені на підприємстві 

тарифні ставки й посадові оклади, коефіцієнти і розряди узгоджуються з чинними 

в економіці формами і системами оплати праці. 

На тарифній системі ґрунтуються дві форми оплати праці: погодинна і 

відрядна. Кожна з них має низку систем, які застосовуються в різних 

організаційно-технічних умовах діяльності. 

Застосування зазначених форм і систем оплати праці на підприємствах 

здійснюється загальними для всієї економіки України методами. 

Погодинна форма оплата праці працівників здійснюється на основі 

погодинних (денних) тарифних ставок і нормованих завдань на відповідний 

період часу або місячних окладів. Погодинна оплата праці здійснюється на 

підставі посадових окладів з урахуванням відпрацьованого часу. За простою 

погодинною системи оплати тарифний заробіток працівника за місяць (ЗПт) 

розраховується за формулою: 

                                           ЗПт =ОК/ Дн * Дф                                                     

де ОК – місячна сума посадового окладу; Дн – номінальна кількість робочих днів 

(годин) у місяці; Дф – фактично відпрацьована кількість днів (годин) за місяць. 

За погодинно-преміальної системи оплати праці, крім тарифного заробітку 
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(ЗПт), виплачується премія (ПР) за виконання кількісних та якісних показників: 

ЗПгп = ЗПт+ПР,                       

де ЗПгп – заробітна плата, нарахована за погодинно-преміальною системою. 

Відрядна форма оплата праці здійснюється на підставі норми виробітку і 

розцінки за одиницю виконаної роботи. 

При простій відрядній системі оплати праці заробіток (ЗПвп) 

розраховується за формулою: 

ЗПвп = Nmn х Р,                              

де Nmn – кількість одиниць створеного (реалізованого) турпродукту (послуг); Р – 

розцінка за одиницю турпродукту (послуг). 

За непрямої відрядної системи оплати праці заробіток допоміжного 

персоналу залежить від результатів праці тих працівників, яких він обслуговує. 

Заробіток при такій системі (ЗПвн) розраховується за формулою: 

ЗПвн=ТСгод х t х Кн ,                     

де ТСгод – тарифна ставка за годину роботи основного працівника; t – фактично 

відпрацьована кількість годин основним працівником;  Кн – коефіцієнт виконання 

норм основним працівником, що обслуговується допоміжним працівником. 

За відрядно-преміальної системі оплати праці заробіток працівника (ЗПвпр) 

включає відрядний прямий заробіток (ЗПвп) і премію (ПР) за досягнення 

кількісних та якісних показників, які преміюються: 

ЗПвпр = ЗПвп + ПР.                             

За відрядно-прогресивної системи оплати праці заробіток працівника 

(ЗПвпрг) передбачає, крім відрядного прямого заробітку, ще й премію, яка 

визначається за зростаючою шкалою. Ступінь зростання премії залежить від рівня 

перевиконання нормованого завдання. Розрахунок заробітку при цій системі 

здійснюється за формулою 

ЗПвпрг = ЗПвп х Іпрг  ,                      

де Іпрг – індекс премії, що прогресивно збільшується. 

За акордної системи оплати праці застосовуються дві підсистеми: проста 

акордна та акордно-преміальна. Проста акордна оплата здійснюється за весь 

комплекс виконаних робіт. Показники оплати й обсяг робіт передбачаються в 
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договорі. 

За акордно-преміальної системи оплати праці виплачується ще й премія за 

якість і достроковість виконання робіт, передбачених договором. 

Досить розповсюдженою системою оплати праці на підприємствах є участь 

працівників у доходах підприємства, яка передбачає збільшення частки 

агентської винагороди у разі перевищення домовленостей із реалізації продукту.  

Для розрахунків можна використовувати формулу: 

ЗПаг = АВд х Ізп + ΔАВ х Ізбзп  ,                

де ЗПаг – заробітна плата агентів-реалізаторів продукту; АВд – агентська 

винагорода за договірний обсяг реалізації продукту; Ізп – частка (індекс) 

заробітної плати в агентському доході за договірний обсяг реалізації продукту; 

ΔАВ – перевищення договірних обсягів агентського збору за реалізацію 

продукту; Ізбзп – збільшений індекс заробітної плати за понаддоговірну реалізацію 

продукту. 

Завдання до теми 

1. Виробнича програма, її сутність та основні поняття. 

2. Основні показники виробничої програми. 

3. Планування виробничої програми. 

4. Склад і структура кадрів підприємства. 

5. Визначення чисельності персоналу. 

6. Кадрова політика підприємства та її сучасні напрями. 

7. Прогресивні методи відбору кадрів. 

8. Нормування праці. 

9. Продуктивність праці й резерви та підвищення. 

Задача 1. У звітному році підприємство реалізувало 200 тис. виробів, 

залишків готової продукції на кінець цього року очікуються в розмірі  6 тис. 

виробів. Визначити необхідний обсяг виробництва продукції у плановому році, 

якщо очікується збільшення обсягів реалізації на 10 %, норма запасів готової 

продукції  –  13 днів реалізації. Підприємство працює 260 днів. 

Задача 2. Обчислити показники товарної, реалізованої, валової та чистої 

продукції. Вихідні дані наведені в табл. 2. 
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Таблиця 2 – Вихідні показники 

Назва показника Числове значення 
Випуск за рік виробів, шт.: 
– виріб А 
– виріб Б 

 
54000 
72000 

Оптова ціна за одиницю виробу, грн.: 
– виріб А 
– виріб Б 

 
340 
210 

Питома вага матеріальних витрат у ціні виробу, %: 
– виріб А 
– виріб Б 

 
41 
32 

Питома вага амортизаційних відрахувань у ціні 
виробу, %: 

– виріб А 
– виріб Б 

 
 

3 
4 

  Річний обсяг випуску в оптових цінах 
підприємства, тис. грн: 

– напівфабрикати для реалізації за межі підприємства 
– роботи та послуги промислового спрямування 

 
 

190 
230 

Залишки незавершеного виробництва, тис. грн: 
– на початок року 
– на кінець року 

 
150 
120 

Залишки нереалізованої продукції в оптових 
цінах підприємства, тис. грн: 

– на початок року 
– на кінець року 

 
 

210 
195 

 

Методичні рекомендації 

Завдання розв’язують за такими формулами.  

1. Показник товарної продукції: 

ТП = ∑Ni × Ці + НФ + Р,    (1.1) 

де Ni – випуск продукції і-го виду в натуральних одиницях; Ці – ціна виробу і-го 

виду; НФ – вартість напівфабрикатів, що реалізовані за межі підприємства; Р – 

вартість наданих підприємством робіт і послуг промислового характеру. 

2. Показник реалізованої продукції: 

РП – ТП + (НПп – НПк), 

де НПп, НПк – залишки нереалізованої продукції відповідно на початок і кінець 

періоду. 
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3. Показник валової продукції:  

ВП = ТП – (НВп – НВк), 

де НВп, НВк – залишки незавершеного виробництва відповідно на початок і кінець 

періоду. 

4. Показник чистої продукції: 

ЧП = ТП – (М + А),     

де М – матеріальні витрати на виробництво продукції; А – сума амортизаційних 

відрахувань за відповідний період. 

Задача 3. Визначити потужність та виробничу програму підрозділу 

підприємства, якщо норма часу на виготовлення одиниці виробу становить 1,4 н.-

год. Підприємство працює у дві зміни, тривалість зміни 8 годин. Номінальний 

фонд робочого часу підприємства – 260 днів на рік. Втрати робочого часу складає 

12 %. Виробнича потужність підрозділу визначається потужністю встановленого 

обладнання. Кількість одиниць обладнання підрозділу становить 12, коефіцієнт 

використання потужності обладнання – 0,82.  

Задача 4. Визначте первісну і залишкову вартість основних виробничих 

фондів, якщо ціна придбання одиниці устаткування – 5 тис. грн., транспортно-

монтажні витрати – 1,0 тис. грн, норма амортизації – 10 %, період експлуатації – 

7 років. 

Задача 5. Визначте величину морального зносу першого роду, якщо 

первісна вартість основних фондів складає 6 тис. грн, а відновна вартість 

основних фондів – 4,88 тис. грн. 

Задача 6. Визначте показники використання основних виробничих фондів: 

фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність. Вихідні дані: річний випуск 

продукції – 8 млн. грн, середньорічна вартість основних фондів – 400 тис. грн, 

середньорічна чисельність працівників –2 тис. чоловік. 

Задача 7. Первісна вартість об’єкта амортизації, що належить до третьої 

групи, складає 1200 тис. грн. Визначити суми щорічних амортизаційних 

відрахувань. 

Задача 8.  На підприємстві вартість основних фондів на початок звітного 
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періоду складала 8136 тис. грн. 01.05 з експлуатації було виведено устаткування 

на суму 1235 тис. грн, а 01.11 введено додаткові основні фонди у сумі 1450 тис. 

грн. Обсяг виробленої продукції складає 9132 тис. грн, загальна чисельність 

працівників – 250. Розрахувати середньорічну вартість, фондовіддачу і 

фондомісткість основних фондів підприємства. 

Задача 9. Первісна вартість основних фондів підприємства – 3 млн грн., 

термін служби – 6 років, ліквідаційна вартість – 20 тис. грн. Визначити річну 

норму та щорічну суму амортизаційних відрахувань, використовуючи 

прямолінійну амортизацію. 

Задача 10. Визначити ефективність використання оборотних коштів, якщо 

відомо, що залишки оборотних коштів на промисловому підприємстві склали 200 

тис. грн.,  обсяг випуску продукції за звітний період  – 1900 тис. грн. 

Задача 11. Чиста вага деталі, що виготовляється зі сталі, – 100 кг, норма 

витрати сталі 115 кг, випускається 5000 виробів на рік. Постачання сталі 

здійснюється один раз на квартал. Транспортний запас – три дні. 

Визначити розмір виробничого запасу і коефіцієнт використання сталі. 

Задача 12. Початкова вартість верстата на підприємстві становить 30 тис. 

грн, нормативний строк служби – 5 років. Ліквідаційна вартість верстата – 2 тис. 

грн. Визначити річні суми амортизаційних відрахувань, використовуючи 

кумулятивний метод амортизації (прискорений). 

Задача 13. Початкова вартість основних фондів підприємства становить 

320 тис. грн, строк служби — 8 років, ліквідаційна вартість – 20 тис. грн. 

Визначити річну норму та щорічну суму амортизаційних відрахувань за умови 

використання прямолінійної амортизації. 

Задача 14. Норма часу на обслуговування одного робочого місця – 1,6 год. 

Тривалість робочої зміни – 8 год. Визначити норму обслуговування одного 

робочого місця для одного робітника. 

Методичні рекомендації 

Норма обслуговування розраховується за формулою: 

Нобсл  = Тд / Тн.обсл.,    (1.5) 

де Тд – дійсний фонд робочого часу; Тн.обсл. – норма часу на обслуговування 
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одиниці обладнання. 

Задача 15. На виробничій дільниці протягом року необхідно обробити      50 

тис. деталей. Змінна норма виробітку – 25 деталей, норма виконання – у се-

редньому 120 %. Визначити чисельність робітників на дільниці, якщо у році 226 

робочих днів. 

Методичні рекомендації 

Чисельність працівників, зайнятих на роботах, які нормуються, можна об-

числити за формулою: 

Чп = N / (Фд × Квн × Нвир),    (1.6) 

де N – планова кількість виробів; Фд – дійсний фонд часу роботи одного 

середньооблікового працівника; Квн – середній коефіцієнт виконання норм на 

підприємстві; Нвир – годинна норма виробітку одного працівника. 

Задача 16. У цеху встановлено 50 верстатів, режим роботи – тризмінний, 

норма обслуговування – 10 верстатів на одного наладника, коефіцієнт облікового 

складу – 0,88. Визначити чисельність наладників. 

Методичні рекомендації 

Чисельність допоміжного персоналу, праця якого не нормується, 

обчислюється за формулою: 

Чнн = (n × З × Кос) / Нобсл,    (1.7) 

де n – загальна чисельність одиниць устаткування, яка обслуговується; З –

кількість змін роботи устаткування; Кос – коефіцієнт облікового складу; Нобсл – 

норма обслуговування на одного робітника. 

Задача 17.  Обчислити кількість менеджерів з туризму, яку потрібну 

туристичному агентству для виконання продажу турів, яке становить 200 тис. 

турів. Норма часу на продаж одного туру – 0,45 год. Турагенство працює 8 год. в 

день.  

У розрахунковому році 260 робочих днів. Непродуктивні втрати часу 

становлять 10 % щодня. Середній коефіцієнт виконання норми виробітку – 102 

%, питома вага кількості менеджерів з туризму – 80 %. 

Задача 18.  У квітні регіональне турагенство налічувало у своєму складі 30 

осіб персоналу. У травні його чисельність становила 33 особи, у червні – 38 осіб. 
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Якою була середньооблікова чисельність персоналу турагенства у другому 

кварталі? 

Задача 19. Розрахувати середньооблікову кількість працівників у фірмі за 

січень, якщо вона розпочала свою діяльність із 10 січня і її штат складався з 85 

осіб. Із 17 січня на роботу було прийнято ще 5 працівників. 

Задача 20. Виробнича програма цеху з виготовлення деталей на наступний 

рік становитиме 200 тис. штук. Трудомісткість виготовлення однієї деталі 

становить 0,3 н-год. Цех працює в одну зміну, яка триває 8 год, у році 270 робочих 

днів. Непродуктивні втрати часу становитимуть за прогнозом 8 % щозміни. 

Виконання норми виробітку по цеху в середньому становитиме 102 %. Обчислити 

кількість робітників, потрібних для виконання річної виробничої програми цеху 

у наступному році. 

Задача 21. Підприємство у звітному році налічувало у своєму складі 25 

керівників, 50 спеціалістів, 35 службовців і 190 робітників. Визначити структуру 

персоналу цього підприємства за звітний рік. 

Задача 22. Підприємство щокварталу випускає продукції на суму 15 млн 

грн. У 1-му кварталі виробіток на одного працівника становив 5000 грн. У 2-му 

кварталі підприємство планує знизити кількість працівників на 80 осіб порівняно 

з 1-м кварталом. Визначити виробіток на одного працівника у 2-му кварталі та 

очікуваний процент збільшення продуктивності праці. 

Задача 23. Місячний оклад працівника 9800 грн. Протягом місяця він мав 

відпрацювати 165 год. Фактично працівник відпрацював 18 днів по 8 год. 

Наприкінці місяця за високу якість роботи йому нараховано премію в розмірі 15% 

тарифного заробітку. Визначити за погодинно-преміальною системою суму 

заробітної плати працівника за місяць. 

Задача 24.  Місячний оклад менеджера становить 3200 грн. У звітному 

місяці він має відпрацювати 24 дні. Але йому було надано відпустку без 

збереження утримання строком на 3 дні. З фонду матеріального заохочення 

менеджеру нараховано премію в розмірі 25 % фактичного заробітку. Обчислити 

місячну заробітну плату менеджера. 
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Задача 25. Колектив із чотирьох осіб заробив 33300 грн. Співвідношення в 

оплаті їх праці – 1:2:2,5:3. Обчислити заробітну плату кожного працівника. 

Контрольні питання 

1. Які складові елементи формування виробничої програми? 

2. Визначення натуральних показників виробничої програми, їх значення. 

3. Визначення вартісних показників виробничої програми, їх різновиди. 

4. Основні етапи планування виробничої програми підприємства. 

5. Поняття державного контракту й державного замовлення, їх значення. 

6. Визначення оптимальної виробничої програми та способи оптимізації 

виробничої програми. 

7. Що являють собою основні фонди підприємства та яка їх структура? 

8. Визначте сучасні напрями амортизаційної політики України на 

підприємствах різних форм власності. 

9. Які основні показники використання основних фондів? 

10. Визначте способи підвищення ефективності використання основних 

фондів підприємства в сучасних умовах. 

11. Надайте визначення обігових коштів підприємства. 

12. Який склад оборотних фондів та обігових коштів підприємства? 

13. У чому полягає нормування обігових коштів підприємства? 

14. Які джерела формування обігових коштів підприємства?  

15. Назвіть склад і структуру кадрів підприємства.  

16. Як визначається чисельність персоналу підприємства?  

17. Які існують підходи до відбору персоналу?  

18. Надайте визначення продуктивності праці.  

19. Поняття заробітної плати. Навести структуру заробітної плати. 

20.  Який державний орган установлює величину мінімальної заробітної 

плати. Назвіть чинники, які впливають на її розмір.  

21. Яка різниця між реальною і номінальною заробітною платою?  

22. Назвіть функції заробітної плати. Розкрийте поняття номінальної та 

реальної заробітної плати.  

Література: [5, 7, 12, 14]. 
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Практична робота № 2 

Тема. Фінансово-економічні результати й ефективність інженерних та 

господарських рішень 

Мета: вивчити особливості фінансово-економічної діяльності 

підприємства. Розглянути методики визначення економічної ефективності, 

оцінювання рівня якості та конкурентоспроможності виробу; обґрунтувати 

необхідність страхування інвестицій і електронних пристроїв. 

Короткі теоретичні відомості 

Узагальнювальним фінансовим показником діяльності підприємства є його 

прибуток. 

Прибуток — це та частина виручки, що залишається після відшкодування 

всіх витрат на виробничу й комерційну діяльність підприємства. 

Залежно від формування та розподілу розрізняють декілька видів прибутку: 

– валовий; 

– від операційної діяльності; 

– від звичайної діяльності до оподаткування; 

– від звичайної діяльності; 

– чистий. 

Згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», прибуток – це сума, на 

яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати, а збиток – це перевищення 

суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати. 

Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг). 

Валовий прибуток (збиток) = Чистий дохід (віручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) – Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

визначається способом вирахування із доходу (виручки) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо. 
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Формування чистого доходу (виручки) підприємства можна надати у 

вигляді: 

Чистий дохід = Валовий дохід – ПДВ – Акцизний збір – Інші 

відрахування. 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебрична 

сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних 

витрат, витрат на збут та інших операційних витрат: 

ФРод = ВП+ІОД – АВ – ВЗ – ІОВ,  

де ФРод – фінансовий результат від операційної діяльності; ВП – валовий 

прибуток; ЮД – інші операційні доходи; АВ – адміністративні витрати; ВЗ – 

витрати на збут; ІОВ – інші операційні витрати. 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визначається 

як алгебрична сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та 

інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків): 

ПРзд = ФРзд +Дк +Іфд + Ід – ФВ – Вук – ІВ,  

де ПРзд – прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування; ФРзд – 

фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування; Дк – дохід від 

участі в капіталі; Іфд – інші фінансові доходи; Ід – інші доходи; ФВ – фінансові 

витрати; Вук – витрати від участі в капіталі; ІВ – інші витрати. 

Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком 

від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку. Збиток 

від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до 

оподаткування та сумі податків на прибуток: 

ЧПРзд = ПРзд - Подпр,  

де ЧПРзд – прибуток від звичайної діяльності визначається (або збиток); ПРзд – 

прибуток від звичайної діяльності до оподаткування (або збиток); Подпр – податки, 

що вираховуються з прибутку. 

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебрична сума прибутку 

(збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку (надзвичайного 

збитку) та відрахування податків із надзвичайного прибутку: 

ЧП = ЧПРзд + ПРизд – Под принд 
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де ЧП – чистий прибуток (або збиток); ПРизд – надзвичайний прибуток; Подпринд – 

податки із надзвичайного прибутку. 

У системі показників ефективності виробництва можна виділити такі групи 

показників: ефективності використання основних засобів; ефективності 

використання оборотних фондів; ефективності використання праці (трудових 

ресурсів); ефективності капітальних вкладень (виробничих інвестицій); 

узагальнюючі показники ефективності діяльності підприємства. Що стосується 

перших чотирьох груп показників, то їх зміст детально розкривається у темах, 

присвячених вивченню відповідних видів ресурсів. 

Узагальнювальний, кінцевий результат роботи підприємства оцінюється 

рівнем ефективності його господарської діяльності: загальним обсягом 

одержаного прибутку та в розрахунку на одиницю ресурсів. Прибуток та 

відносний показник прибутку — рентабельність є основними показниками 

ефективності роботи підприємства, які характеризують інтенсивність 

господарювання. 

  Ефективність виробництва 
(продуктивність системи) 

За наслідками 

За місцем отримання 

За мірою збільшення ефекту 

За метою визначення 

Економічна 

Соціальна 

Первісна 

Мультиплікаційна 

Абсолютна 

Порівняльна 

Локальна 
(госпрозрахункова) 

Народногосподарська 

Рисунок 2.1 – Критерії та види ефективності виробництва 
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Методи оцінювання  ефективності проєкту об’єднують у такі групи: 

1) прості або традиційні методи; 

2) методи, що грунтуються на показниках бухгалтерської звітності; 

3) методи, що грунтуються на дисконтуванні; 

4) методи без урахування дисконтування:  

а) методи абсолютної ефективності інвестицій; 

б) методи порівняльної ефективності варіантів капітальних кладень; 

5) статичні методи; 

6) динамічні методи; 

7) ризик-методи. 

Визначають такі показники ефективності проєкту: 

– показники комерційної ефективності, які враховують фінансові 

наслідки реалізації проєкту для його безпосередніх учасників; 

– показники економічної ефективності, які враховують 

народногосподарські вигоди й витрати проєкту, у тому числі оцінку екологічних 

і соціальних наслідків, і допускають грошова вимірювання; 

– показники бюджетної ефективності, які відображають фінансові 

наслідки здійснення проєкту для державного та місцевого бюджетів. 

Для аналізу ефективності проєкту використовують такі показники: 

1. Сума інвестицій. 

2. Грошовий потік. 

3. Чиста теперішня вартість проєкту – Net Present Value (NPV). Розрахунок 

NPV здійснють за такими формулами: 

   ,           (2.1) 
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,       (2.2) 

де ГП – грошові потоки проєкту (готівка або робочий оборотний капітал) у році t, 

у. о.; І – інвестиційні витрати на проєкт у рік t, у.о.; і – ставка дисконту, %; T – 

тривалість життєвого циклу проєкту; t – тривалість (строк життя) проєкту або 

порядковий номер року, тобто  період, на який вкладаються кошти, роки. 

4. Термін окупності інвестицій – Payback Period (РВР): 

,        (2.3) 

де  – середньорічна величина грошових потоків за t період;   – номер 

першого року, у якому: ;   – дисконтовані грошові потоки. 
5. Внутрішня норма рентабельності – Internal Rate of Return (IRR): 

.        (2.4) 

На практиці визначаються IRR  за  такої формулою: 

,  (2.5) 

де ім., іб. – кількісно менша і більша дисконтна ставка, %; NPVм., NPVб. – 

чиста теперішня вартість за умови взятої відповідно меншої і більшої 

дисконтної ставки. 

6. Коефіцієнт вигід/витрат – Benefit/Cost Ratio (BCR): 

.        (2.6) 

7. Індекс прибутковості – Profitability Index (РІ) є відношенням суми 

наведених ефектів (різниця вигід і поточних витрат – С) до величини інвестицій: 
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         (2.7) 

Ризики в інвестиційній діяльності – це ризики зниження доходності, прямих 

фінансових утрат або упущеної вигоди, які виникають у процесі проведення 

інвестиційних операцій з різних причин. Виконання всіх умов страхування 

ризиків дозволяє забезпечити захист у здійсненні інвестиційної діяльності. 

Страхування ризику втрати інвестованих коштів здійснюється у вигляді 

майнового страхування. 

Майнове страхування – це галузь страхування, де об’єктами є майнові 

інтереси страхувальника, пов’язані з володінням, користуванням і 

розпорядженням майном. 

Однією з вагомих навичок інженера-електронщика є здатність приймати 

виважені, увсебічно обґрунтовані рішення. Головним інструментом 

обґрунтування є економічні розрахунки, а саме: оцінка ефективності інженерних 

і господарських рішень. Головним чинником успішної господарської діяльності є 

інноватика, або реалізація інноваційних проєктів, економічна ефективність яких 

повинна бути обґрунтована  повною мірою. 

Оцінювання рівня якості виробу (приладу, системи) здійснюють з метою 

порівняльного аналізу і визначення найефективнішою в технічному сенсі варіанта 

інженерного рішення. 

Якість виробу – сукупність характеристик виробу (процесу, послуг), які 

стосуються його здатності задовольняти й передбачені потреби. 

Характеристика виробу – це об’єктивна його особливість, за якою його 

відрізняють від інших видів. 

Конкурентоспроможність виробу – це характеристика продукту, яка 

ґрунтується на аналізі його параметрів та показників і дозволяє визначати 

комплекс його порівняльних переваг у конкурентній боротьбі та знаходити 

способи досягнення власних переваг перед конкурентами. 

У таблиці 2.1 наведено класифікацію методів оцінювання 

å
=

÷
ø
ö

ç
è
æ +

-
´=

T

t і
СГП

І
PІ

1
t

%100
1

1



39 
 

конкурентоспроможності виробу. 

Таблиця 2.1 – Класифікація методів оцінки конкурентоспроможності виробу 

 

Конкурентоспроможність виробу оцінюють за показником : 

,          (2.8) 

де Іm.n. Іек.n. – групові показники за технічними за економічними параметрами. 

Виріб є конкурентоспроможним, якщо КСП 1. 

 
Визначення групового показника за технічними параметрами: 

,          (2.9) 

або: ,        (4.10) 

де аi  – коефіцієнт вагомості і–го технічного параметра; Рі – абсолютне значення 

і-го технічного параметра виду виробу, що досліджується; Раі – абсолютне 

значення і-го технічного параметра зразка-аналога;  або  – відносний 

показник якості виробу за і-м параметром; n – кількість технічних параметрів.  

Розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності виробу 

здійснюють за допомогою двох методів: з урахуванням показників 
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Ознака класифікації Групування методів 

1. Номенклатура критеріїв 1.1 Прямі методи 
1.2 Непрямі методи 

2. Мета та стадія оцінювання 
(ґрунтуючись на життєвий 
цикл виробу) 

2.1 Методи, які використовують на стадії 
проєктування та розробки виробу 
2.2 Методи які використовують на стадіях 
реалізації та експлуатації 

3. Форма надання даних 

3.1 Графічні методи 
3.2 Матричні методи 
3.3 Розрахункові методи 
3.4 Комбіновані методи: розрахунково-
матричні, розрахунково-графічні 
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конкурентоспроможності за технічними та економічними параметрами ( ) та з 

урахуванням показників конкурентоспроможності за нормативними, технічними 

та економічними параметрами ( ): 

         (2.11) 

або         (2.12) 

де ,  – інтегральні показники конкурентоспроможності виробу, які 

визначають стосовно  виробу-аналога (еталону). 

Інтегральний показник конкурентоспроможності виробу стосовно еталону 
 визначають за формулою: 

,       (2.13) 

де  – величини за і–тим параметром щодо базового, 

нового варіанта виробу та еталону. 

Страхування електронних пристроїв, обладнання та систем є різновидом 

страхування технічних ризиків, що належить до підгалузі майнового страхування 

юридичних осіб. Страхування електронного обладнання (Insurance Of Electron 

Equipment) – це спеціальний вид страхового покриття, покликаний надати 

страхувальникові всебічний страховий захист для його електронного комплексу. 

Страхування технічних ризиків (Technical Risks Insurance) – це комплекс видів 

страхування, що передбачає страховий захист на випадок страхування машин від 

поломок, страхування електронного й пересувного обладнання тощо. 

Страхування електронного обладнання становить інтерес для підприємств різних 

галузей, організацій чи установ, що мають «електронні ризики». 

Страхове відшкодування визначають за формулою: 

,       (2.14) 

1К

2К

,
2
1

2
1

1
ЕП

ТП

К

К
К =

,2
ЕП

ТП
НП І

І
IК ´=

1К 2К

КСПI

å
=

=
n

i іеталон

іновбаз
КСП q

q
I

1

.).(

іеталоніновбаз qq ,)..(

.майнВ
СтЗб

СВ å´
=



41 
 

де – страхове відшкодування, грн; – збиток, грн;  – страхова 

сума, грн; – вартість майна, грн. 
Доцільним є страхування нового розробленого чи модернізованого приладу 

(системи) від неправомірного привласнення з обов’язковим підкріпленням 

патентом, оскільки в такому разі розробник отримує юридичне право власності 

на розроблений та виготовлений прилад (обладнання чи систему). 

Приклад 

Розрахувати суму збитків під час страхування ризику непогашення кредиту. 

Сума кредиту- 50000 грн, строк кредиту- 6 місяців, відповідальність 

страховика- 90 %, сплата за кредит- 60 % річних. 

Розв’язання: 

1. Сума кредиту, яку необхідно повернути: (грн). 

2. Сума відшкодування страховою компанією: (грн). 

3. Реальні збитки: (грн). 

Завдання до теми 

Задача 1. Підприємство реалізувало 200 тис.шт. продукції, ціна однієї 

штуки 48 грн., валова собівартість одиниці 40 грн. Визначити прибуток від 

реалізації та рентабельність реалізації. 

Задача 2. У першому кварталі року підприємство реалізувало 5000 виробів 

за ціною 80 грн. за один виріб, що покрило витрати підприємства, але не дало 

прибутку. Загальні постійні витрат складають 70 000 грн, питомі змінні – 60 грн 

в другому кварталі було виготовлено та реалізовано 6000 виробів. У третьому 

кварталі планується збільшити прибуток на 10 % у порівнянні з другим. Визначте, 

який обсяг продукції необхідно реалізувати, щоб збільшити прибуток на 10 %. 

Задача 3. Розглянуто 3 варіанти устаткування для автоматизації 

контролю якості продукції. Варіанти характеризуються такими показниками  

(табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 

Показники Варіанти 
1 2 3 

Продуктивність устаткування тис. шт.\рік 125 100 150 

Ціна устаткування тис. грн 30 28 35 

Витрати на доставку та монтаж тис. грн 3 3 3,5 

Річні експлуатаційні витрати, тис. грн 45 40 50 

Значення нормативного коефіцієнта  ефективності капіталовкладень – 0,15. 

Визначити: 

а) який варіант із запропонованих слід упроваджувати; 

б) економічний ефект від упровадження рекомендованого варіанта 

порівняно з найгіршим. 

Задача 4. Розглянемо два варіанти. 1. Капіталовкладення в проєкт нової 

продукції складає 17,2 млн. грн. 2. Річний випуск продукції – 50 млн. грн, умовно 

змінні витрати першого варіанта: 900 тис. грн, другого – 800 тис. грн, умовно 

постійні витрати першого- 2 млн. грн, а другого – 2,2 млн. грн. 

Обґрунтувати ефективність одного з варіантів. 

Задача 5. Оцінювання конкурентоспроможності розробленого 

електронного офісного годинника (ЕОГ). 

Аналоги: СМ–4078, Р–13, К–1506, А–255. 

Значення показників для всіх приладів наведені в таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 

Параметри Познач. СМ-4078 Р–13 К–1506 А–255 ОЕГ 
Яскравість світіння 
індикаторів, кд/см X1 1,15 0,6 0,9 1,1 1,1 

Споживана потужність, 
Вт X2 20 10 8 15 6 

Кут огляду, град X3 45 60 50 68 65 
Висота індикаторного 
табло, мм X4 135 120 150 140 160 

Відстань видимості, м X5 62 53 50 55 60 
Напрацювання на 
відмову, т. год. X6 18 20 10 8 25 

Можливість вимірювання 
температури X7 – – + – + 
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Задача 6. У таблиці 2.4 зазначено показники приватної фірми стосовно 

абсолютних величин і співвідношення власного та позикового капіталу, а також 

його прибутковості. Обчислити вартість фірми з урахуванням структури капіталу. 

Таблиця 2.4 

Показники 
Співвідношення позикового і 

власного капіталу, % 
30 40 50 62 67 

Власний капітал, тис. грн 210 180 150 110 100 
Позиковий капітал, тис. грн 90 160 150 190 200 
Дохід до вирахування відсотків за 
позику, тис. грн 

100 120 110 90 100 

Відсоток на позику, % 10 10 10 10 10 
Дисконтна ставка для розрахунку 
капіталізованого доходу, % 

12 12 12 12 12 

 

Теми рефератів 

1. Ефективність інженерних рішень на підприємстві. 

2. Принципи розрахунків порівняльної ефективності нової техніки і 

капіталовкладень. 

3. Технічний рівень і якість продукції, методи їх оцінювання. 

4. Система управління якістю продукції на підприємстві. 

5. Конкурентоспроможність продукції та методи її оцінювання. 

Контрольні питання 

1. Сутність планування прибутку підприємством.  

2. Методи розрахунку прибутку підприємства від реалізації продукції.  

3. Прибутковість підприємства та його показники.  

4. Методика розрахунку точки беззбитковості підприємства.  

5. Чистий прибуток підприємства та методика його розрахунку.  

6. Механізм визначення ефективності підприємства.  

7. Назвати основні ознаки класифікації видів ефективності й надати 

визначення економічної ефективності.  

8. Сформулювати основні принципи раціонального вибору методики 
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визначення ефективності.  

9. Які основні показники застосовують для визначення ефективності в 

інвестиційному проектуванні?  

10. Пояснити економічний зміст показника чистої приведеної вартості 

проєкту.  

11. Як визначають термін окупності інвестиційного проєкту.  

12. Навести методику розрахунку коефіцієнта прибутковості прибутку.  

13. Як визначають коефіцієнт співвідношення доходів і витрат.  

14. У чому полягає страхування інвестиційних проєктів?  

15. Що є об’єктом страхування відповідальності за неповернення кредитів?  

16. Які показники використовують, визначаючи якість продукції?  

17. Які параметри  використовують для  оцінювання 

конкурентоспроможності приладів?  

18. Що таке “страховий ризик”?  

19. Що забезпечує страхування електронних пристроїв (систем)? 

Література: [4, 5, 8]. 

 

Практична робота № 3 

Тема.   Інвестиційна діяльність підприємства  

Мета: вивчення основних показників оцінювання ефективності 

інноваційно-інвестиційної діяльності. 

Короткі теоретичні відомості 

Показники економічної ефективності відображають ефективність 

інноваційних проєктів з огляду інтересів усього національного господарства, а 

також регіонів, галузей виробництва, організацій, що беруть участь у проєкті. Під 

час відбору інноваційних проєктів і розрахунків показників ефективності на рівні 

національного господарства беруться до уваги такі результати проєкту: 

– кінцеві виробничі результати (виручка від реалізації нових товарів, 

інтелектуальної власності – ліцензій, ноу-хау, програм для ЕОМ тощо); 

– соціальні й екологічні результати, розраховані виходячи із спільних дій 

учасників проекту в регіонах; 
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– прямі фінансові результати; 

– кредитні займи, інвестиції інших держав, банків, фірм і т. ін.; 

– побічні фінансові результати, що їх обумовлюють при здійсненні проєкту: 

зміни доходів сторонніх організацій і громадян, ринкової вартості земельних 

ділянок, будівельних споруд, утрати природних ресурсів і інші надзвичайні 

ситуації. 

До складу витрат включаються передбачені в проекті і необхідні для його 

реалізації побічні та одночасні витрати всіх учасників проєкту, обчислених без 

повторного врахування однакових витрат одних учасників у складі результатів 

інших учасників. Оцінюючи ефективність інноваційного проекту, порівняння 

різночасових показників здійснюють шляхом приведення (дисконтування) їх до 

цінності в початковому періоді (до одного моменту). Таким моментом може бути, 

наприклад, рік початку реалізації інновацій. 

Завдання до теми 

1. Тенденція розвитку науково-технічного прогресу і його взаємодія з 

природним і соціальним середовищем. 

2. Сутність проблеми оцінювання ефективності інновацій. 

3. Види ефективності (ефектів). 

4. Методи оцінювання економічної ефективності інноваційної діяльності. 

Задачі для розв’язання 

Задача 1. Підприємство купило обладнання для виробництва паперу. Ціна 

устаткування 29000 грн. Використання нового устаткування надало можливість 

довести продуктивність до 19 тон паперу на рік. Собівартість 1 кг паперу 21 грн., 

а ціна 28 грн. Термін експлуатації 4 роки. Розрахувати економічний ефект від 

упровадження нової техніки. Коефіцієнт дисконтування 10%. Усі показники 

приводяться до першого року. 

Задача 2. Визначити величину комерційного ефекту у виробника нового 

верстату, якщо витрати на його виробництво складають 45000 грн, рентабельність 

продукції 18 %, ставка податку на прибуток 25 %.  Усі показники приводяться до 

першого року. 

Задача 3. Інвестиції складають 200, короткострокова позика – 40, продаж – 
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400, вартість обладнання – 180, програмні засоби – 30, оплата праці – 80, 

матеріали – 50, операційні витрати – 70, відрахування на соціальні заходи – 40, 

повернена короткострокова позика – 40, проценти за короткостроковою позикою 

– 10, податок на прибуток – 19 % балансового прибутку. Чому дорівнює грошовий 

потік від: 1) операційної діяльності; 2) фінансової діяльності; 3)інвестиційної 

діяльності; 4)загальної діяльності підприємства?  

Задача 4. Розглядається можливість реалізації інвестиційного проекту. За 

підрахунками фахівців було розроблено таблицю витрат та доходів, пов’язаних з 

реалізацією проекту:  

Рік Витрати Вигоди 
1 0,5 - 
2 2,1 0,4 
3 3,7 0,7 
4 3,7 1,3 
5 2,0 1,9 
6 0,5 2,2 

7-30 0,5 2,6 
Всього 24,5 68,9 

 

Визначити доцільність здійснення проєкту за критеріями чистої поточної 

вартості, внутрішньої норми рентабельності, коефіцієнта «вигоди/витрати». Чи 

зміниться ваше рішення, якщо реальна ставка збільшиться до 18%? 

 Задача 5. Розглядаються два інвестиційні проекти з 5-річним терміном 

життя. Перший, проєкт А, можна віднести до категорії – модифікація існуючої 

виробничої лінії, другий, проєкт Б, – виробництво, не пов’язане з існуючим. 

Очікувані грошові потоки подано у таблиці.  

Рік Проєкт А Проєкт Б 
0 -250000 -400000 
1 30000 135000 
2 40000 135000 
3 50000 135000 
4 90000 135000 
5 130000 135000 

Проаналізувати прийнятність проєктів на основі розрахунку NPV.  

Задача 6. Порівняти за критеріями чистої поточної, внутрішньої норми 

прибутковості та терміну окупності інвестицій два бізнес-проєкти, якщо ціна 
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капіталу 13%, а грошові потоки подано в таблиці :  

Проєкт А -20000 7000 7000 7000 7000 

Проєкт Б -25000 2500 5000 10000 20000 

Задача 7. Компанія має наміри інвестувати до 65 млн грн. у наступному 

році. Підрозділи компанії надали свої пропозиції. Дані наведено в таблиці 

(розрахунки в млн грн.):  
Проєкт Розмір інвестицій IRR NPV 

A 50  15  12 
B 35  19  15 
C 30  28  42 
D 25  26  1 
E 15  20  10 
F 10  37  11 
G 10  25  13 
H 1  18  1,0 

 

Обрати найбільш прийнятну комбінацію проєктів, якщо як критерій 

використовується: індекс рентабельності (РІ); чистий наведений ефект (NPV);  

внутрішня норма прибутку (IRR). 

Контрольні запитання 

1. Опишіть загальну схему процедури обґрунтування і оцінювання 

здійснимості інноваційного проєкту. 

2. Які основні джерела інвестицій для фінансування інноваційного проєкту? 

3. Яку роль відіграє ціна різних джерел капіталу для прийняття рішення про 

фінансування інноваційного проєкту? 

4. Які показники використовують для порівняння комерційної вигідності 

альтернативних проєктів? 

5. Як розраховують термін окупності інвестицій, спрямованих на реалізацію 

інноваційного проєкту? 

Література:[ 5 с. 106–129, 10 с. 208–235, 14 с. 142–163].  
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Модуль 2 Управління проєктами 

Практична робота № 4 

Тема. Управління проєктами в системі менеджменту організацій 

Мета: визначити специфіку проєктної діяльності, систему управління 

проєкту, фази життєвого циклу проєкту, структуру, оточення та учасників 

проєкту. 

Короткі теоретичні відомості 

У сучасній економіці більшість господарських завдань розв’язується на 

основі певних проєктів, тобто спочатку визначаються цілі, а потім робиться 

спроба досягти їх з урахуванням часових, ресурсних і фінансових обмежень на 

альтернативній засаді. Планування проектів у поєднанні з процесами 

регулювання й контролю впровадження утворюють процес управління 

проектами.  

Під проєктом розуміють комплекс науково-дослідних, проєктно- 

конструкторських, соціально-економічних, організаційно-господарських та 

інших заходів, пов’язаних 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. Кінцевими цілями проєктів є створення та освоєння нової техніки, 

технології та матеріалів, що сприяє виходу вітчизняної продукції на світовий 

рівень.  

Проєкт – це задум (завдання, проблема) та необхідні засоби його реалізації 

з метою досягнення бажаного економічного, технічного, технологічного чи 

організаційного результату.  

Термін «проєкт» (від латинського «кинутий вперед») спеціалісти 

трактували донедавна як креслення, пояснювальна записка і кошториси, на основі 

яких можна збудувати літак, споруду чи завод; або це текст, що передує 

документу – плану, договору, угоді [27].  

Розглянемо кілька варіантів визначення поняття «проєкт», які 

зустрічаються в літературі: проєкт - це окреме підприємство з конкретними 

цілями, які часто включають вимоги до часу, вартості та якості результатів, що 
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досягаються (Англійська асоціація проєкт-менеджерів); проєкт – це певне 

завдання з визначеними вихідними даними й встановленими результатами 

(цілями), що обумовлюють спосіб його вирішення (Тлумачний словник з 

управління проєктами).  

Ці визначення є універсальними, методологічно виваженими та широко 

застосовуваними в зарубіжній практиці управління проєктами.  

Є проєкти наукові, технічні, комерційні, виробничі, фінансові тощо. Але 

кожний конкретний проект визначають такі чинники, як: складність, терміни 

реалізації, масштаб, вимоги до якості тощо.  

Таким чином, можна зробити висновок, що проект має ряд лише йому 

властивих ознак, наявність яких допоможе здійснити ефективну реалізацію 

проєкту. Основними ознаками проекту є: зміна стану проєкту задля досягнення 

його мети; обмеженість у часі; обмеженість ресурсів; неповторність.  

До основних властивостей проекту, які випливають із його ознак та за 

якими вони можуть бути класифіковані на типи, належать: масштаб проєкту, його 

розмір, кількість учасників і ступінь впливу на навколишнє середовище. 

Необхідність управління проєктами, а саме необхідність координації 

використання людських та матеріальних ресурсів протягом життєвого циклу 

проекту за допомогою сучасних методів і техніки управління для досягнення 

відповідного рівня прибутків учасників проєкту, високої якості продукції, 

пов’язана з масовим ростом масштабів і складності проектів, зростанням вимог 

до термінів їх здійснення, якості виконуваних робіт. 

Початком розвитку управління проєктами була розробка у 30-х роках ХХ століття 

радянськими вченими методів календарного планування з використанням 

циклограм. Одними з перших методів управління були розроблені на Заході в 50-

х роках методи сіткового планування, у 80-х роках з’явились перші комп’ютерні 

програми оптимізації процесу управління.  

Будь-який проєкт передбачає перебіг певної кількості фаз (стадій, етапів). 

Для цього потрібно вміти управляти проєктом. Нині важко назвати хоча б один 

великий проект, що здійснився поза межами методології управління проектами.  
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Сутність управління проєктом. Згідно із законом Лермана будь-яку 

технічну проблему можна розв’язати, маючи час і гроші. Проте наслідок цього 

закону уточнює: «Вам ніколи не вистачатиме або часу, або грошей». Саме з такою 

метою було розроблено методику управління діяльністю на основі проєкту.  

Управління проєктами – це синтетична дисципліна, що об’єднує спеціальні 

та надпрофесійні знання. Спеціальні знання відбивають особливості тієї сфери 

діяльності, до якої належать проєкти (будівельні, інноваційні, екологічні, 

дослідницькі, організаційні тощо). Це випливає з таких особливостей проєктної 

діяльності: значного періоду від початку реалізації проєкту до його завершення; 

великої кількості учасників; складного характеру проектної діяльності, що 

становить сукупність простіших, «елементарних» форм (технічної, наукової, 

комерційної, виробничої, будівельної, фінансової).  

3 огляду на наведене пропонуємо таке визначення поняття «управління 

проєктом»: це діяльність, спрямована на реалізацію проєкту з максимально 

можливою ефективністю за заданих обмежень щодо часу, коштів (ресурсів) і 

якості кінцевих результатів.  

Фахівці Інституту управління проєктами (США) запропонували таке 

трактування терміна «управління проєктом»: це мистецтво керувати й 

координувати людські та матеріальні ресурси протягом життєвого циклу проєкту, 

застосовувати системи сучасних методів і техніки управління та мінімізації 

ризиків для досягнення визначених у проєкті результатів за складом і обсягами 

робіт, вартістю, часом, якістю та задоволенням учасників.  

На сьогодні управління проєктами – це визнана у всьому світі методологія 

розв’язання організаційно-технічних проблем, це філософія керівництва 

проєктами. Умови ринку стають вибагливішими, підвищуються темпи змін, що 

відбуваються.  

Управління проєктами - це процес управління командою, ресурсами 

проєкту за допомогою спеціальних методів та прийомів з метою успішного 

досягнення поставленої мети.  
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Важливим елементом управління проєктами є своєчасна та точна 

підготовка проєктних матеріалів. Проєктні матеріали – це сукупність документів, 

що містять опис і обґрунтування проєкту.  

За допомогою методів управління проєктами визначають цілі проєкту, 

обґрунтовують його й оцінюють життєздатність; виявляють структуру проєкту 

(підцілі, завдання, роботи, які необхідно виконати); визначають необхідні обсяги 

та джерела фінансування; підбирають виконавців, зокрема за допомогою торгів і 

конкурсів; готують і укладають контракти; визначають терміни реалізації 

проєкту; складають графік виконання робіт; розраховують необхідні ресурси, 

кошторис і бюджет проєкту; планують і враховують ризики; забезпечують 

контроль за реалізацією проєкту.  

Під час управління проєктами використовують різноманітні системи 

управління проєктами.  

Основна система. Менеджером проєкту є представник замовника, будь- яка 

фірма-учасник. Менеджер проєкту не несе фінансової відповідальності за 

прийняті рішення. Він відповідає за координацію і управління розробкою та 

реалізацією проєкту, у контрактні відносини з іншими учасниками проєкту (крім 

замовника) не вступає. Перевага основної системи полягає в об’єктивності 

менеджера, недолік – у тому, що за проєкт відповідає замовник.  

Система розширеного управління. Менеджер проєкту несе відповідальність 

за проєкт у межах фіксованої (кошторисної) ціни. Він забезпечує управління й 

координацію процесів проєкту за угодами між ним і учасниками в межах 

фіксованої ціни. Менеджером проєкту може бути підрядна чи консалтингова 

фірма (в окремих випадках – інжинірингова). Менеджер управляє проєктом, 

координує процеси постачання й роботи з інжинірингу. Відповідає за проєкт 

підрядник.  

Система «під ключ» («прискореного будівництво»), коли менеджером 

проєкту є проєктно-будівельна фірма, з якою замовник укладає контракт «під 

ключ» з оголошеною вартістю проєкту. Таким чином, управління проєктами 

сприяє вирішенню багатьох організаційно-технічних проблем.  
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Якою б чудовою не була ідея проєкту, вона нічого не варта без реалізації. 

Задум і проєкт, що втілює його, цінні здійсненням. Потрібні реалізація, перебіг 

чітко визначених стадій розвитку проєкту. Стадії проектного циклу різняться 

залежно від сфери діяльності та прийнятої системи організації робіт, але кожний 

проєкт, так само як і план, незалежно від складності й обсягу необхідних для його 

виконання ресурсів обов’язково передбачає дві стадії: коли проєкту ще немає і 

коли його вже немає.  

Початком проєкту вважають момент народження ідеї, особливо якщо це 

потребувало скрупульозних пошуків. Для ділових же людей початок проєкту 

пов’язаний, скоріше, з початком його реалізації та вкладенням коштів.  

Щодо завершення проєкту існують різні думки. Дотепер вважалося, що 

завершенням існування проєкту є завершення робіт з його реалізації, тобто 

впровадження в дію об’єкта, початок його експлуатації й використання 

результатів виконання проєкту. Проте останніми роками погляд на цю проблему 

змінився внаслідок з усвідомлення того, що загальні витрати на реалізацію 

проєкту значною мірою залежать від періоду використання його результатів аж 

до термінів виведення його з експлуатації (наочний приклад - ЧАЕС).  

Для організації, що починає працювати над проєктом, становить інтерес не 

проєкт як такий, а результат його виконання, продукт, що вироблятиметься, 

прибуток, який одержуватиме організація від реалізації проєкту. Для інших 

організацій, що беруть участь у проєкті як виконавці окремих етапів або робіт, 

завершенням проєкту найчастіше е завершення їх робіт.  

Завершенням проєкту може вважатися також завершення робіт над його 

реалізацією, тобто впровадження проєкту в дію; досягнення заданих результатів, 

припинення фінансування проєкту; початок роботи щодо внесення у проєкт 

суттєвих змін, не передбачених суттєвим задумом; вилучення об’єктів проєкту з 

експлуатації. Узагальнюючи викладене, можна дати таке визначення поняття 

«життєвий цикл проекту (проєктний цикл)»: це період між моментом появи 

проєкту і моментом його закриття. 

Виходячи з вимог банківської системи прийнято виділяти три фази 

інвестиційного проєктування:  I – доінвестиційну;  II – інвестиційну;  III – 
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експлуатаційну. Особливе значення має доінвестиційна фаза проєктування. 

Проходження цієї фази робить проєкт життєздатним. Для обов’язкових проєктів 

доінвестиційна фаза містить у собі: вивчення інвестиційних можливостей 

проєкту; передпроєктні дослідження (технічне обґрунтування);  оцінка 

можливості здійснення проєкту (експертиза).  

Інвестиційна фаза включає переговори і укладання контрактів, 

проектування, будівництво, маркетинг, навчання.  

Експлуатаційна фаза включає приймання і запуск, заміну обладнання, 

розширення та інновації.  

Успішне завершення кожної фази – це своєрідна віха проєкту, контрольна 

точка його виконання.  

1. Для того щоб управляти проєктом, доцільно розбити його на 

ієрархічні підсистеми та компоненти, тобто структурувати. Структура проєкту – 

це організація зв’язків і відносин між його елементами. За допомогою структури 

визначають, що необхідно розробити чи зробити; вона пов’язує роботи між собою 

та з кінцевою метою проєекту. Під час структуризації виокремлюють компоненти 

продукції проєкту, етапи його життєвого циклу та елементи організаційної 

структури. Структуризація – невід’ємна частина загального процесу планування 

проєкту, визначення його цілей, розподілу відповідальності й обов’язків.  

До основних завдань структуризації проєкту належать такі: поділ проєкту 

на блоки, що підлягають управлінню; розподіл відповідальності за елементами 

проєкту і визначення зв’язку робіт зі структурою організації (ресурсами); очне 

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

єдиної бази для планування, упорядкування кошторисів і контролю за витратами; 

встановлення зв’язку між роботами, пов’язаними з проектом і системою ведення 

бухгалтерських рахунків; перехід від загальних, не завжди конкретно виражених 

цілей до конкретних, які виконують підрозділи організації; окреслення 

комплексів робіт (підрядів).  

Мистецтво поділу проєкту на складові полягає в умінні поєднувати три 

різні структури – процес, продукт і організація – в єдину структуру проєкту.  
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Необхідно чітко окреслити характер, мету і зміст проєкту, а також усі його 

кінцеві продукти з їх точними характеристиками. Доцільно здійснити ієрархію 

цілей, що показує повний ланцюг кінцевих результатів або засобів їх досягнення. 

При цьому необхідно обміркувати потрібний рівень деталізації планів і оцінити 

кількість рівнів у структурі проєкту.  

Слід побудувати схеми життєвого циклу проєкту та організаційну, де 

зазначити групи чи окремих осіб, які працюватимуть над проєктом, включаючи 

заінтересованих у проєкті осіб із зовнішнього середовища проєкту. Необхідно 

проаналізувати структуру продукції – схему ії поділу на підсистеми чи 

компоненти, включаючи машини і устаткування, програмне та інформаційне 

забезпечення, послуги, а також у разі потреби географічний поділ. Крім того, 

потрібно вивчити план бухгалтерських рахунків організації – систему 

застосовуваних при структуризації проекту кодів, яка має ґрунтуватися на 

діючому в організації плані бухгалтерських рахунків або з урахуванням його 

коригування. На підставі отриманої інформації потрібно скласти генеральний 

зведений план проєкту, який можна буде деталізувати під час пошуку критичного 

шляху.  

Під час проєкту цей план можна використовувати для доповідей 

керівництву. На підставі зведеного плану слід скласти робочий план 

бухгалтерських рахунків (у разі потреби доцільно розробити систему 

субрахунків), робочий сітковий графік з часовим й ресурсним оцінюванням усіх 

робіт, а також запровадити систему нарядів-завдань.  

Важливим елементом є оточення проєкту, оскільки важливо визначити 

середовище, в якому виникає, існує і завершується проєкт. Оточення проєкту – це 

чинники впливу на його підготовку та реалізацію. Тому їх можна поділити на 

внутрішні й зовнішні.  

До зовнішніх належать політичні, економічні, суспільні, правові, науково- 

технічні, культурні й природні.  

До політичних чинників належать: політична стабільність, підтримка 

проєкту державними установами, міжнаціональні взаємини, рівень злочинності, 

міждержавні стосунки тощо.  
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До правових – стабільність законодавства, дотримання прав людини, прав 

власності, прав підприємництва.  

До економічних – структура внутрішнього валового продукту, умови 

регулювання цін, рівень інфляції, стабільність національної валюти, розвиненість 

банківської системи, стан ринків, рівень розвитку підприємництва і т.п. 

Важливим у визначенні оточення проєктів є рівень розвитку фундаментальних та 

прикладних наук, рівень інформаційних і промислових технологій, рівень 

розвитку енергетики, транспорту, зв’язку, комунікацій тощо.  

До внутрішніх належать чинники, пов’язані з організацією проєкту. 

Організація проєкту є розподілом прав, відповідальності й обов’язків між 

учасниками проєкту.  

Учасниками управління проєктами є юридичні або/та фізичні особи, які 

зобов’язані виконати деякі дії; передбачені проєктом, та інтереси яких будуть 

задіяні під час реалізації проєкту.  

До числа учасників можуть входити інвестори, банки, підрядники, 

постачальники, гуртові покупці продукції, лізингодавці та інші фізичні чи 

юридичні особи. Учасником проєкту може бути також держава.  

Автором головної ідеї проєкту, його попереднього обґрунтування є 

ініціатор проєкту. Ділова ініціатива у здійсненні проєкту, як правило, належить 

замовнику.  

Замовник – це зацікавлена сторона в здійсненні проекту, майбутній власник 

та користувач результатів проекту. Він визначає основні вимоги та масштаби 

проекту, забезпечує фінансування проєкту за рахунок власних коштів або коштів 

інвесторів, укладає угоди з виконавцями проекту, несе відповідальність за ці 

угоди та в цілому за проект перед суспільством та законом, керує процесом 

взаємодії між учасниками проєкту.  

Якщо інвестор, тобто та сторона проєкту, яка забезпечує його 

фінансування, не є замовником, то вкладення коштів у проєкт можуть 

здійснювати банки, інвестиційні фонди та інші кредитні організації.  

Вони вступають у договірні відносини із замовником, контролюють 

виконання контрактів, здійснюють розрахунки з іншими сторонами по мірі 
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виконання робіт. Ціллю інвесторів є максимізація прибутку на свої інвестиції від 

реалізації проєкту. Вони є повноцінними партнерами проєкту й власниками 

всього майна, придбаного за рахунок інвестицій, до того часу, поки не будуть 

виплачені всі кошти за контрактом (кредитнім договором) із замовником.  

Свої повноваження з керівництва роботами зі здійснення проєкту, а саме: 

планування, контроль та координацію робіт всіх учасників проєкту, – замовник 

та інвестор делегують керівнику проєкту.  

Склад функцій та повноважень керівника проєкту визначається контрактом 

із замовником. Перед керівником та його командою ставиться завдання 

керівництва та координації робіт протягом життєвого циклу проєкту до 

досягнення поставлених цілей та результатів у разі дотримання встановлених 

термінів, бюджету та якості.  

Проєктно-кошторисну документацію розробляють проєктні організації  

– проєктувальники. Організація яка несе відповідальність за виконання 

комплексу проєктних робіт, називають генеральним проєктувальником.  

Архітектор – це особа чи організація, що має право на основі відповідно 

оформленої ліцензії професійно виконувати роботу зі створення проєктно- 

кошторисної документації, специфікацій, вимог до проведення тендерів (торгів), 

а також здійснювати загальне управління проєктом.  

Інженер – це особа чи організація, що має право на основі ліцензії займатися 

так званим інжинірингом – комплексом послуг, пов’язаних з процесом 

виробництва й реалізації продукції проєкту. Інжиніринг передбачає планування 

робіт, інженерне проектування, здійснення випробувань, а також контроль за 

здачею об’єкта в експлуатацію.  

Постачальник – це організація, що здійснює ресурсне забезпечення проєкту 

(закупівлі та поставки).  

Підрядник (генеральний підрядник, субпідрядник) – це юридична особа, 

яка несе відповідальність за виконання робіт відповідно до контракту.  

Консутьтант – це фірма чи спеціаліст, який на контрактних умовах надає 

учасникам проєкту консультаційні послуги з питань його реалізації.  
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Команда проєкту – це специфічна організаційна структура, яку очолює 

керівник проєкту. Вона створюється на період здійснення проєкту і завданням її 

е здійснення функцій управління проєктом.  

Склад команди залежить від характеристик проєкту, а саме від його 

масштабу, складності.  

Членами команди є: інженер проєкту, керівник контрактів, контролер 

проєкту, бухгалтер проекту, керівник відділу матеріально-технічного 

забезпечення, керівник робіт із проєктування, керівник виробництвом 

(будівництвом), адміністративний помічник.  

Окрім того, учасниками проєкту є: контрактор або генеральний контрактор 

(сторона, яка бере на себе відповідальність за виконання робіт за контрактом), 

субконтрактор (вступає в договірні відносини з контрактором чи 

субконтрактором вищого рівня), координатор робіт з експлуатації,  

проєктувальник (юридична особа, що виконує за контрактом проєктно- 

дослідницькі роботи в межах проєкту), генеральний підрядник (юридична особа, 

чия пропозиція прийнята замовником, несе відповідальність за виконання робіт 

відповідно до умов контракту), ліцензори (організації, що виділяють ліцензії на 

право володіння земельною ділянкою, проведення торгів, виконання окремих 

робіт тощо), постачальники, органи влади, власник земельної ділянки, виробник 

кінцевої продукції проекту, споживачі продукції.  

На здійснення проєкту можуть впливати й інші сторони з оточення проекту, 

які можуть бути віднесені до учасників проєкту, це: конкуренти основних 

учасників проєкту, спонсори проекту, різні консалтингові, юридичні, 

посередницькі організації, залучені до процесу здійснення проєкту.  

Отже, важливим елементом оточення проєкту є середовище в якому він 

існує.  

Завдання до теми 

1. Історія та перспективи розвитку управління проєктами. 

2. Управління проєктами як специфічна галузь менеджменту. 

3. Різновиди проєктів та особливості їх менеджменту. 
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4. Цілепокладання на різних стадіях підготовки та реалізації проєкту. 

5. Ієрархія цілей проєкту і їх декомпозиція. 

6. Технологія проєктування організації в системі управління проєктами. 

7. Основні функції учасників інвестиційного проєкту. 

8. Сутність управління міжнародними проєктами. 

9. Характеристика проєктів економічного та соціального розвитку 

України. 

10. Моделі життєвого циклу високотехнологічних проєктів. 

11. Значення проєктування під час впровадження бізнес-ідей. 

12. Загальна характеристика проєкту та значення структуризації. 

Контрольні питання 

1. Що таке проєкт? Які різновиди проєктів Ви знаєте? 

2. Які ознаки відрізняють проєкти від інших планів, програм? 

3. Що таке управління проєктами? В чому полягає об’єктивна необхідність 

управління проєктами? 

4. Що таке елементи системи управління проєктами, їх склад і 

взаємозв’язок? 

5. Які основні умови управління проєктами? 

6. Які основні цілі управління проєктами? 

7.  Які підходи до управління використовуються для досягнення цілей 

проєктів? Дайте коротку характеристику. 

8. Назвіть функції управління проєктами. Проаналізуйте їх. 

9. Які проєкти Ви здійснювали у Вашому житті? Чи завжди вони 

завершувалися успішно? 

10. Якими фінансовими організаціями підтримуються проєкти соціального 

та екомічного розвитку України? 

Література: [1; 4, c. 19–43; 7]. 
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Практична робота № 5 

Тема. Засади планування проєкту 

Мета: формування завдання проєктних фірм, планування реалізації і 

структуризації проєкту. 

Короткі теоретичні відомості 

Існують різні погляди щодо місця проєктування в життєвому циклі 

проєктів. Одні вважають його ключовим, інші – лише продовженням розробки 

детального плану проєкту. Незважаючи на розбіжності в підходах, усі вважають, 

що етап проєктування посідає важливе місце в реалізації задуму проєкту.  

Важливим етапом організації проєктування є його планування.  

Планування проекту стосуються визначення цілей та критеріїв успіху 

проекту та розробки шляхів їх досягнення. План – це динамічний документ, що 

потребує численних переглядів і уточнень протягом життєвого циклу проєкту. 

Він має містити такі компоненти: загальний опис робіт, що мають бути виконані, 

з обов’язковим зазначенням порядку взаємодії з іншими учасниками проєкту (цей 

опис складають у вигляді календарного плану розробки проєктної документації); 

послідовність і періодичність контролю за розробкою проєктної документації; 

вимоги до планів субпідрядних фірм, що працюють над проектно- кошторисною 

документацією.  

Успішність розробки проєктної документації істотно залежить від 

кваліфікації та досвіду керівника проєкту. 

Залежно від конкретної ситуації реалізації проєкту існує три підходи до 

вибору замовником проєктних фірм: надання фахових послуг у міру необхідності. 

Замовник користується послугами проєктної фірми на основі спеціальної угоди 

без конкурсу; закриті переговори. Якщо проєктна фірма вже виконує для 

замовника роботу, він доручає їй підготувати пропозиції за новим проєктом (або 

його стадією), здійснює експертизу цих пропозицій і укладає додаткову до 

контракту угоду (так само без конкурсу); проведення конкурсу. У цьому разі 

можливі такі види комерційних угод між замовником і підрядником: оплата за 

фактичними витратами; з верхнім обмеженням ціни; за фіксованою ціною.  
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Функціональні обов’язки проєктних фірм поділяються на типові та 

додаткові. До типових обов’язків належать розробка ТЕО, ескізне та робоче 

проєктування, розробка кошторисів, авторський нагляд, до додаткових – 

підготовка до тендерів і допомога в їх проведенні, проектний аналіз, участь в 

управлінні проєктом, оформлення фінансування.  

Виконання додаткових обов’язків є новим для вітчизняної практики, проте 

саме в них бачиться перспектива зміцнення фінансового положення і розвитку 

сучасних проєктних установ.  

Типи проектних фірм: інжинірингові (консалтингові) – надають дуже 

широкий спектр послуг: економічні обґрунтування, розрахунки вартості проєктів, 

інформаційне забезпечення, консультації зі спеціальних питань. консалтингові 

фірми умовно поділяють на такі, що спеціалізуються на початковій 

(доінвестиційній) фазі проєкту; надають послуги багатопланового характеру 

(зокрема, консультують зі складних спеціальних питань інжинірингу); 

розроблюють плани організації й технологію будівельного виробництва; 

обчислювальні центри – спеціалізуються на підготовці проєктної документації 

(кошторисів, креслень, календарних планів) на машинних носіях; проєктно-

будівельні фірми – здійснюють комплекс робіт з проєктування, комплектації, 

будівництва та здачі об’єктів в експлуатацію; проєктні інститути, що 

спеціалізуються за галузевою ознакою – здійснюють комплекс робіт з 

проєктування об’єктів, зокрема розв’язують інженерні та архітектурні завдання; 

проектні інститути, що спеціалізуються за технологічною (функціональною) 

ознакою – проєктують конструкції, споруди, окремі види робіт, спеціальне 

устаткування; проєктно-конструкторські інститути, що спеціалізуються за 

технологічною (функціональною) ознакою – проектують і розроблюють окремі 

типи технічних приладів, обладнання, техніки; конструкторські бюро - 

розроблюють окремі типи приладів, обладнання та устаткування.  

Окрім того, замовник часто укладає угоди з ліцензіаром – юридичною чи 

фізичною особою, яка має виключне право на промислове використання 

технології (процесу), що плануються використовувати у проєкті.  

Отже, проєктування посідає важливе місце в реалізації задуму проєкту.  
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В управлінні проєктом планування є організаційним початком процесу 

реалізації проєкту. Реалізація проєкту (Project Implementation) – стадія (фаза) 

проєкту, змістом якої є виконання основних робіт з проєкту, необхідних для 

досягнення його цілей. Сутність планування проєкту полягає в обґрунтуванні 

цілей і засобів їх досягнення на підставі виявлення ресурсів, визначення 

комплексу робіт, ефективних методів і засобів, необхідних для їх виконання, і 

встановлення взаємодії організацій учасників проєкту. 

Процес розробки планів охоплює всі етапи проєктного циклу: створення 

концепції проекту; вибір стратегічного рішення щодо виконання проєкту і 

розробка деталей проєкту, зокрема впорядкування контрактних пропозицій, 

укладення контрактів, виконання робіт, завершення проєкту.  

На етапі планування проекту визначають усі необхідні параметри його 

реалізації – тривалість (загалом і за окремими роботами), потребу у трудових, 

матеріально-технічних і фінансових ресурсах, терміни постачання сировини, 

матеріалів і технологічного устаткування, а також залучення до проєкту інших 

організацій.  

Прийняті рішення щодо цих параметрів мають забезпечити реалізацію 

проєкту в задані терміни з мінімальними витратами ресурсів і високою якістю 

виконання робіт.  

Загальний процес планування проєктів включає такі етапи: структуризацію 

проєкту; прийняття організаційно-технологічного рішення; визначення цілей, 

задач проєкту, розрахунок техніко-економічних показників для обґрунтування 

проекту, визначення потреби в ресурсах, тривалості та специфікації виконуваних 

робіт, етапів проєкту; розробка сіткових моделей робіт; оцінку спроможності 

реалізувати проект, оптимізацію по термінах і критеріях якості використання 

ресурсів та інших критеріях; підготовку необхідних документів до пакета планів;  

затвердження планів і бюджету; доведення планових завдань до виконавців; 

підготовку та затвердження звітної документації для контролю планів.  

Основними процесами планування є такі: 

1. Планування цілей – це процес розробки документа, в якому 

формулюються цілі проекту (констатація цілей), що є підгрунтям для подальших 
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проєктних рішень, включаючи визначення критеріїв успішності виконання 

проєкту.  

2. Декомпозиція цілей – це поділ основних результатів проєкту, визначених 

у констатації цілей, на окремі компоненти для того, щоб підвищити точність 

вартісних, часових та ресурсних оцінок, визначити основу для вимірювання й 

управління виконанням та забезпечити чітку систему відповідальності.  

3. Визначення операцій – це процес ідентифікації та документування 

операцій, які слід виконати для отримання результатів.  

4. Визначення взаємозв’язків операцій (робіт, задач) – процес визначення та 

документування взаємозв’язків операцій проєкту.  

5. Оцінка тривалості операції – це визначення робочого часу, потрібного 

для її виконання. Тривалість одних операцій визначається можливостями 

ресурсів, інших – тільки календарним часом, для третіх існують додаткові 

обмеження.  

6. Планування ресурсів – визначення того, які ресурси (люди, обладнання, 

матеріали) та в якій кількості будуть використані в роботах проєкту. Результатом 

планування ресурсів є перелік типів та кількості ресурсів, необхідних для 

виконання проєкту.  

7. Складання розкладу виконання проєкту – визначення термінів початку та 

завершення всіх операцій проєкту.  

8. Оцінка вартості включає оцінку вартості ресурсів та вартості операцій.  

9. Розробка бюджету – це розподілена в часі вартість проекту та його 

елементів. Бюджет проєкту розраховується підсумовуванням оцінок вартостей по 

періодах. У деяких проектах використовується відразу кілька бюджетів для різних 

складових (для витрат, грошових потоків, різних видів робіт і т. п.).  

10. План управління якістю – повинен містити інформацію щодо 

проведення командою проекту політики якості. План управління якістю входить 

у загальний план проєкту та описує технологію управління якістю, підтвердження 

якості та покращення якості проєкту.  

11. Планування організації включає ідентифікацію, документування та 

призначення проєктних ролей (хто що робить), відповідальність (хто і що 
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вирішує) та відносини звітності. План проекту повинен включати і план 

управління персоналом. Він визначає, коли та які спеціалісти будуть включені в 

команду проєкту і коли будуть виведені.  

Під час виконання проєкту ці процеси багаторазово повторюються. Зміни 

можуть бути і в цілях проєкту, його бюджеті, ресурсах і т. ін. Крім того, 

планування проекту не є точною наукою, оскільки різні команди проєкту можуть 

розробити різні плани для одного і того ж проєкту.  

Крім перерахованих вище основних процесів планування, існує цілий ряд 

допоміжних процесів, зокрема: призначення персоналу – призначення людських 

ресурсів для виконання робіт проекту; підготовка умов – розробка вимог до 

постачань та визначення потенційних постачальників; планування поставок – 

визначення того, що, як і коли повинно бути доставлено; планування взаємодії – 

визначення потоків інформації та способів взаємодії, необхідних для учасників 

проєкту; ідентифікація ризику – визначення та документування подій ризику, які  

можуть впливати на проєкт; якісна оцінка ризиків – розташування пріоритетів 

ризиків за ступенем впливу на результати проєкту; кількісна оцінка ризиків – 

оцінка ймовірності настання подій ризику, їх характеристик і впливу на проект; 

розробка реагування – визначення необхідних дій для запобігання ризикам та 

реакції на загрожувальні події.  

Взаємозв’язок між допоміжними процесами залежить, так само, як і їх 

наявність, від природи проекту. Розробка плану проєкту – це оформлення 

результатів процесів планування в єдиний структурований документ. Він має 

бути розповсюджений серед учасників проєкту відповідно до плану взаємодії. Не 

можна ототожнювати план проєкту та базовий план.  

План проєкту – це документ або набір документів, який змінюється при 

надходженні додаткової інформації, в той час як базовий план необхідний для 

контролю виконання та змінюється тільки в результаті затвердження запитів на 

зміни.  

План проєкту може мати різний зміст, але зазвичай він включає такі 

розділи.  

1. Підстава для виконання проєкту. 
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2. Описання підходу до управління проєктом. 

3. Констатація цілей. 

4. Ієрархічні структури робіт (ІСР) до того рівня, на якому здійснюється 

облік та контроль. 

5. Оцінка вартості, планові дати початку та завершення робіт, розподіл 

відповідальності до рівня ІСР, на якому здійснюється контроль.  

6. Розподіл вартості проєкту за часом. 

7. Методи оцінки виконання за термінами та вартістю робіт.  

8. Основні контрольні події та їх планові дати.  

9. Основний та необхідний персонал. 

10. Плани управління різними складовими проєкту (цілями, ресурсами, 

контрактами, ризиками, взаємодіями, персоналом і т. ін.). 

11. Основні ризики (включаючи обмеження та припущення) та планова 

реакція при виникненні кожної з подій ризику. 

12. Відкриті питання та відкладені рішення. 

Вимоги до різних проєктів можуть передбачати включення й інших пунктів. 

Наприклад, план великого проекту повинен включати організаційну структуру 

проекту.  

Додаткова інформація до плану проєкту включає: процеси планування, які 

не включені в план проєкту; обмеження та припущення, зроблені в процесі 

розробки плану проєкту; технічну документацію (вимоги, специфікації, проектну 

документацію); стандарти та нормативи, що використовуються.  

Основна мета планування проекту – забезпечити виконання робіт і 

досягнення кінцевих результатів проекту. 

Під час розробки програми робіт організації виконавці проєкту коригують 

календарні плани виконання робіт, графіки надходження ресурсів та інші 

документи ПВР з урахуванням реальних виробничих ситуацій і наявних трудових 

та матеріально-технічних ресурсів, готовності фронту робіт.  

У методології управління проєктами сформовані три фундаментальних 

рівні управління: концептуальний, стратегічний і тактичний. Для кожного з них 

має бути розроблений відповідний план.  
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На концептуальному рівні управління визначають цілі й завдання проєкту; 

розглядають альтернативні варіанти дій для досягнення намічених результатів з 

оцінюванням негативних і позитивних аспектів кожного варіанта; визначають 

концептуальні напрямки реалізації проєкту, зокрема опис предметної області, 

укрупненої структури робіт і логіки їх виконання; попередньо оцінюють 

тривалість і вартість проєкту, а також потреба в ресурсах.  

На стратегічному рівні управління визначають: етапи проекту, що 

характеризуються термінами завершення комплектації об’єктів і виробничих 

потужностей, обсягами випуску продукції; цільові етапи й основні напрямки 

роботи, що характеризуються термінами матеріалізації об’єктів і виробничих 

потужностей, обсягами випуску продукції; етапи проєкту, що характеризуються 

термінами завершення комплексів робіт, постачання продукції (устаткування),  

підготовки фронту робіт; планують кооперацію організацій-виконавців; 

виявляють потреби в матеріальних, технічних і фінансових ресурсах з розподілом 

за роками та кварталами. 

Основне призначення стратегічного плану – показати, наскільки проміжні  

етапи реалізації відповідають кінцевим цілям проєкту. Стратегічний план 

встановлює стабільне зовнішнє та внутрішнє середовище і фіксовані цілі для 

проєктної команди, забезпечує загальне бачення проєкту. На цьому рівні 

фокусують увагу на проміжних етапах плану, що дає змогу розподілити роботу 

між підрозділами проєктної команди з метою забезпечення подальшого 

виконання проєкту.  

На тактичному рівні управління розробляють поточні та оперативні плани. 

Поточні плани уточнюють терміни виконання комплексів робіт за роками та 

кварталами і потреби в ресурсах, визначають чіткі межі між етапами робіт, за 

виконання яких відповідають: різні організації-виконавці. Оперативні плани 

деталізують завдання на місяць, тиждень або добу за комплексами робіт.  

Плани можна деталізувати за функціями управління та ступенем охоплення 

робіт. Функціональний план розроблюють на кожний комплекс робіт (підготовчі 

роботи, проєктування, постачання матеріалів і устаткування, будівництво, 
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пусковий період і освоєння виробничих: потужностей або на комплекс робіт, які 

виконує одна організація.  

За ступенем охоплення робіт плани поділяють на зведені (комплексні) – на 

всі роботи проєкту і детальні – за організаціями-учасниками та видами робіт. 

Таким чином, на етапі планування визначаються усі необхідні параметри його 

реалізації.  

Структуризація проекту – досить складний процес, оскільки він повинен 

враховувати всі елементи і параметри проекту: результати проєкту; стадії та етапи 

життєвого циклу; організаційну структуру управління; ресурси на розробку й 

реалізацію; умови зовнішнього й внутрішнього середовища, у яких здійснюється 

розробка й реалізація проєкту та багато інших чинників. 

Завдання до теми 

1. Внесення змін у виконання проєкту і їх комплексний аналіз. 

2. Методологія структуризації проєкту: односпрямована, двохспрямована 

і трьохспрямована структура проєкту. 

3. Основи кодування проєктів в бізнес-адмініструванні. 

4. Основи поняття планування проєктів, принципи планування і контролю. 

Управління змінами. 

5. Особливості календарного планування проєктів в бізнес-

адмініструванні. 

6. Етапи процесу планування проєкту, їх характеристика й особливості. 

7. Особливості планування міжнародного проєкту.  

8. Контроль кількості та якості матеріально-технічного забезпечення. 

9. Мета і функції проєктного планування.  

10. Характеристика робіт з планування проєкту. Вимоги до послідовності 

виконання робіт з планування проєкту. 

11. Методологічні підходи до планування проєктів в бізнес-

адмініструванні.  

12. Традиційний підхід, систематичний, багатостадійне та багаторівневе 

планування. 
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Практичні завдання 
 

Завдання 1. Ви керівник проєкту, метою якого є створення бізнес-центру 

на базі університету. Під час реалізації проєкту адміністрація відмовилась від 

безоплатного фінансування вашого проєкту. Керівництвом проекту було 

прийнято рішення про внесення змін, а саме, отримання безоплатного кредиту з 

місцевого бюджету для фінансової підтримки студентської ініціативи у створення 

приватної справи. Проаналізуйте, як ця зміна вплине на: 

– вартість проєкту; 

– заплановані показники робіт; 

– графік виконання робіт; 

– результат проєкту. 

Завдання 2. Умовами проекту передбачено виробництво олівців у звітному 
році в кількості 5000 шт., витрати дерева на одиницю становлять 0,05 кг, на 
наступний рік передбачено збільшення обсягу олівців на 10%, а економію 
матеріалу – на 3%. Необхідно спланувати потребу в матеріалі на наступний рік. 

Завдання 3. Сплануйте норматив оборотних коштів проекту у виробничих 
запасах, якщо: 

– середньодобові витрати матеріалів – 100 т 
– ціна однієї тони матеріалу – 1500 грн 
– норма запасу в днях: 
транспортного – 1; 
поточного – 20; 
страхового (резервного) – 8; 
технологічного – 2; 
підготовчого – 1. 
Завдання 4. Визначне норму витрат матеріалів на 1 виріб, якщо середня 

вага виробу 3 кг, коефіцієнт використання матеріалів – 0,8. 
Завдання 5. Визначте потребу в болтах на плановий період, якщо внаслідок 

реалізації проєкту обсяг виробництва збільшиться на 10%, а економія матеріалів 
– на 3%. Фактичні витрати за минулий становили 5 т. 

Завдання 6. Сплануйте валові витрати за проектом на всі соціальні заходи, 
якщо відрахування на соціальні заходи становлять 36,8%, а витрати на оплату 
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праці – 525 тис. грн. 
Завдання 7. Сплануйте відпускну ціну принтеру, якщо відомо, що 

виробнича собівартість становить 231 грн, комерційні витрати – 69 грн, 
рентабельність виготовленої продукції – 1,5%, ПДВ – 20%. 

Завдання 8. Чисельність промислово-виробничого персоналу в базовому 
періоді склала 1000 осіб. В ході реалізації проекту по встановленню нової 
виробничої лінії передбачається збільшити обсяг виробництва на 5%. Визначити 
планову вихідну чисельність персоналу (осіб). 

Завдання 9. Сплануйте середньооблікову чисельність робітників-
відрядників, якщо за умовами проекту планова трудомісткість виробничої 
програми – 1850 тис. нормо-год., плановий фонд робочого часу – 1760 год., 
плановий коефіцієнт виконання норм – 1,05. 

Ситуація 1. Розробіть план проекту телевізійної шоу-програми – Герої чи 

злодіїǁ, яка передбачає зустрічі глядачів із політичними лідерами. Під час 

написанні плану використайте наступну схему: 

1. Планування цілей. 

2. Ідентифікація основних операцій для управління проектами. 

3. Визначення взаємозв’язків операцій. 

4. Визначення тривалості робіт проєкту. Складання розкладу виконання 

проекту. 

5. Планування організації (ідентифікація, документування та призначення 

персоналу, відповідальності та відносин звітності). 

6. Планування та оцінка ресурсів необхідних для реалізації проєкту.  

7. Розробка бюджету. 

 

Контрольні питання 

1. Що таке проектне планування? 

2. Які етапи включає загальний процес планування? 

3. Назвіть основні процеси планування проєктів, дайте їм характеристику. 

4. Охарактеризуйте допоміжні процеси планування проєктів. 

5. Що таке план проєкту? 
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6. Які рівні управління проєктами Ви знаєте? 

7. Що включає система контролю дотримання параметрів проєкту? 

8. Які види контролю в процесі управління проєктами існують? 

9. Що таке інтеграція проєкту?  

10. Проведення аналізу та внесення змін у виконання проєкту. 

Література:  [3-5, 10-15] 
 

Практична робота № 7 
Тема. Ресурсне забезпечення виконання проєкту 

Мета: визначити особливості планування ресурсного забезпечення 

проєкту. 

Короткі теоретичні відомості 

Із метою удосконалення виробництва, розвитку організаційної культури 

організації або для інших цілей можуть планувати виконання відповідного 

комплексу робіт (проєкт). Персональний склад виконавців проекту є тимчасовим 

колективом, який формується для реалізації конкретного проекту. Відповідно, 

залучення і розподіл людських ресурсів має свої особливості, які пов’язані з 

відносною короткочасністю виконання робіт згідно з проектом та невідворотнім 

розпуском тимчасового колективу у зв’язку із завершенням проекту. Якщо проект 

виконується у певній організації, то такі тимчасові колективи можуть 

утворюватися як із зовнішніх працівників, так і із штатних, які можуть поєднувати 

основну роботу з роботою відповідно до проєкту. Важливо, щоб на певні дні були 

доступні конкретні людські ресурси для виконання запланованих на цей час робіт 

проекту.  

Розглянемо етапи планування людських ресурсів.  

1 Етап. Оцінка потреби у ресурсах виконується окремо по кожній роботі 

проекту та виду необхідного ресурсу. Кількість того чи іншого виду ресурсу 

безпосередньо залежить від обсягу робіт, який треба виразити у трудомісткості 

роботи.  

2 Етап. Визначення сукупної потреби у людських ресурсах проводиться по 

кожній роботі і кожному виду професії.  
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Для аналізу напруженості потреби в людських ресурсах зручно побудувати 

профіль людських ресурсів (інша назва - ресурсна гістограма). Він відображає 

кількість осіб, залучених до виконання робіт проекту на кожен день його 

виконання. Для його побудови додають кількість осіб, яких заплановано залучити 

до тих робіт, які у певний день виконуються одночасно (паралельно).  

Потреба у працівниках для виконання робіт проекту є досить 

нерівномірною за робочими днями. Це може спричинити труднощі, пов’язані з їх 

одночасним перебуванням. У таких випадках вдаються до «згладжування»  

(вирівнювання) потреби в людських ресурсах. Нерівномірність потреби в 

людських ресурсах для виконання робіт проекту може бути зменшена кількома 

способами.  

По-перше, якщо взаємозв’язки між роботами дозволяють переміщати їх, то 

є ймовірність того, що ресурсний профіль буде «згладженим» і максимальна 

потреба у виконавцях зменшиться.  

По-друге, можна змінювати кількість виконавців, залучених до роботи, 

якщо це технологічно можливо. Зменшення кількості виконавців призводить до 

збільшення її тривалості (бо загальна трудомісткість роботи залишається такою 

ж). Навпаки, збільшення чисельності виконавців може зменшити тривалість 

виконання роботи.  

По-третє, деякі роботи можна розбивати на дві чи більше частини, кожну з 

яких виконує різна чисельність працівників. Це дозволить гнучко маневрувати 

розподілом людських ресурсів.  

Важливо, щоб згадані підходи не зашкодили дотриманню технології 

виконання робіт, їх взаємозв’язку і забезпеченню належного рівня якості. Серед 

переліку робіт проекту можуть бути такі, терміни виконання яких не можна 

порушувати, так звані критичні роботи. Тому, до вирівнювання потреби в 

людських ресурсах потрібно підходити виважено.  

Основне завдання матеріально-технічної підготовки проекту - забезпечити 

надходження устаткування, конструкцій, матеріалів і послуг у точній 

відповідності до плану проекту. Цей процес прийнято поділяти на купівлю 
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ресурсів і послуг на конкурсній основі, постачання ресурсів на місце виконання 

робіт і правове регулювання договірних відносин  

На етапі матеріально-технічної підготовки проекту мають бути виконані 

такі дії: підготовка специфікацій і технічних умов, що характеризують кількість і 

якість необхідного устаткування, машин і механізмів, конструкцій, матеріалів, 

робіт, послуг, планування й організація процесу закупівель; вивчення джерел 

закупівлі, переговори з можливими постачальниками і попередній підбір 

учасників торгів; підготовка документів для торгів, проведення торгів і ухвалення 

рішення про укладення контрактів із заявниками, що виграли торги; розміщення 

замовлення, зокрема переговори про постачання; планування поставок; контроль 

за поставками (своєчасність, комплектність, кількість і якість) із вжиттям 

необхідних заходів у разі відхилень; найняття на роботу необхідних спеціалістів, 

включаючи консультантів; взаєморозрахунки й організація бухгалтерського 

обліку; доставка, приймання та збереження товару, облік і контроль до ставки; 

розв’язання конфліктів.  

Постачальників вибирають на основі вивчення так званих кваліфікаційних 

анкет, де міститься інформація про управлінські, технічні, виробничі й фінансові 

можливості претендентів; список претендентів розроблюють на основі вивчення 

анкет і узгоджують із замовником та керівником проекту; остаточний вибір 

постачальників здійснюють у результаті торгів.  

Розміщення замовлень. Розроблюють заходи щодо стандартизації 

(скорочення номенклатури) закупівель; загальні замовлення оформлюють тільки 

після скорочення номенклатури закупівель; оцінка заявок і проведення торгів 

передують укладенню контрактів; контракти укладають після узгодження з 

переможцями торгів вимог до перевезення та збереження вантажів і порядку 

платежів та преміювання.Контроль за поставками здійснюють на основі 

спеціальних графіків.  

Організовують контроль за кожним з перелічених видів постачання 

(устаткування, роботи, місцеві матеріали, послуги). Ґрунтується контроль на 

загальному плані проекту; усі зміни вносять у загальний графік проекту; 

застосовують стандартні форми звітності.  
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Усі зазначені роботи очолює служба керівника проекту, що працює в 

контакті з усіма підприємствами й організаціями, які забезпечують проект 

ресурсами. У великих проектах головний керівник (проект-менеджер) делегує 

відповідні повноваження спеціальному менеджеру з поставок.  Таким чином, 

цикл матеріально-технічної підготовки проекту набуває особливої уваги.  

Фінансування проекту має забезпечити розв’язання двох основних завдань:  

забезпечити таку динаміку інвестицій, яка б уможливила виконання проекту 

відповідно до часових і фінансових (грошових) обмежень; зменшити витрати 

фінансових ресурсів і проектні ризики за рахунок оптимізації структури 

інвестицій та максимізації податкових пільг.  

Фінансування проекту передбачає чотири етапи: поперечне вивчення 

життєздатності проекту; розробка плану його реалізації; організація 

фінансування; контроль за виконанням плану і дотриманням умов фінансування.  

Попередній аналіз життєздатності проекту здійснюють для того, щоб 

визначити, чи вартий проект витрат часу й ресурсів, що пов’язані з ним, і чи буде 

потоку ресурсів достатньо для покриття всіх витрат та одержання середнього 

прибутку.  

Планування реалізації проекту охоплює процес від моменту попереднього 

вивчення його життєздатності до організації фінансування. На цьому етапі 

оцінюють всі показники і ризики за проектом, аналізуючи можливі варіанти 

розвитку економічної, політичної та інших ситуацій; прогнозують вплив на 

життєздатність проекту таких чинників, як процентні ставки за кредитами, темпи 

інфляції, валютні ризики.  

Після завершення перших двох етапів розроблюють пропозиції щодо 

організації схеми фінансування проекту, а на стадії його реалізації здійснюють 

контроль за виконанням плану та умовами фінансування.  

Розглянемо джерела та засоби фінансування проекту. Загалом потенційні 

джерела інвестування можна поділити на 4 групи: власні засоби; кредитні засоби;  

цільове бюджетне фінансування; інші джерела (закордонні фонди, доброчинні 

кошти й інше.).  
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Завдання до теми 

1. Моделі управління конфліктом. 

2. Порівняльна характеристика стилів управління проектом в бізнес-

адмініструванні. 

3. Методи навчання персоналу в проектах. 

4. Особливості формування команди проєкту. 

5. Людські аспекти управління проектами в бізнес-адмініструванні. 

6. Створення команди міжнародного проєкту. 

7. Управління конфліктами та стресами при реалізації проєктів. 

8. Формування та розвиток команди проєкту. 

9. Схема формування команди з урахуванням цілі проєкту. 

10. Поняття конфлікту і методи управління конфліктом. 

11. Стратегія менеджера для запобігання конфліктів. 

12. Лідерство і мотивація в команді. 

13. Критичні області поведінки персоналу в процесі виконання проєкту. 

Практичні завдання: 

Ситуація 1. Вас признач керівником команди – відділ із 10 чоловік, які 

повинні працювати разом, щоб досягнути виконання цілей свого підрозділу і 

проекту в цілому. Але Вам відомо, що випуск продукції не такий високий, хоча 

постійно проводиться понаднормова робота, існує заборгованість по випуску 

продукції, а планові завдання не виконуються. Люди відсутні на роботі по 

неповажних причинах, часто конфліктують, що понижує ефективність роботи. Ви 

відчуваєте, що люди в проекті не зацікавлені. 

Які дії Ви пропонуєте прийняти? 

Ситуація 2. Проаналізуйте групу, в якій Ви навчаєтесь, хто та які грає ролі? 

Хто має значення? Що Ви можете в даній ситуації змінити? 

Чи можете Ви провести приклад команди, яка працювала або працює 

погано? Які ознаки цього? 

Як Ви оцінюєте роботу своєї групи як команди, що об’єднана однією метою 

– отримати освіту – проект – Ліквідація безграмотностіǁ. 
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Контрольні питання: 

1. Поясніть поняття - команда та вкажіть, які основні риси притаманні даній 

категорії. 

2. Охарактеризуйте основні стадії життєвого циклу команди проекту. 

3. Перерахуйте заходи щодо відбору працівників до команди проекту. 

4. Якими рисами характеру, на вашу думку, повинен володіти менеджер 

проекту? 

5. Охарактеризуйте сучасний погляд на поняття ―конфлікту, у яких 

випадках конфлікт є позитивним, а в яких негативним? 

6. Які види конфліктів Ви знаєте? 

7. Які фактори сприяють попередженню деструктивних конфліктів? 

8. Які основні моделі управління конфліктами Вам відомі? 

9. Як Ви розумієте поняття лідерства у проекті та які стилі управління Вам 

відомі? 

10. Які методи навчання Вам відомі? 

Література: [4-9, 17, 19]. 

 

Практична робота № 8 

Тема. Управління процесами виконання проєктів 

Мета: визначити особливості найважливішої функції управління проектом 

– контроль. 

Короткі теоретичні відомості 

Контроль проєктної діяльності – це процес, у якому керівник проекту 

встановлює, чи досягнуто поставлених цілей, виявляє причини дестабілізації 

процесу виконання роботи і обґрунтовує прийняття управлінських рішень, що 

коригують виконання завдань, раніше, ніж буде нанесено збиток виконанню 

проекту (зрив строків виконання робіт, перевищення використання ресурсів і 

вартості, низька якість тощо). Контроль дає керівнику проекту можливість 

визначити, чи варто переглядати плани, кошториси, якщо деякі параметри 

перевищили припустимі значення.  
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На процес реалізації проекту впливає багато як зовнішніх, так і внутрішніх 

дестабілізаційних чинників. Це призводить до зміни розрахункових параметрів 

(строкових і вартісних). У зв’язку з мінливими умовами навколишнього 

середовища проекту керівникам не завжди вдається вчасно вжити заходів 

коригування процесу виконання робіт і мотивувати підлеглих на досягнення 

поставлених цілей. За таких умов одним із важливих засобів реалізації 

поставлених цілей є контроль за реалізацією проекту. За допомогою контролю 

проєкт-менеджер визначає правильність прийнятого рішення, здійснення проєкту 

за часом, вартістю, ресурсами, вирішує необхідність внесення змін до плану 

реалізації проєкту.  

В основі процесу контролю лежать збирання та аналіз даних про 

просування проекту. За наявності такої інформації керівники проекту мають 

можливість спланувати подальші дії і заходи. Наприклад, якщо відставання від 

графіка виходить за прийнятні межі, керівники можуть вирішити прискорити 

виконання певної кількості критичних завдань, виділивши на них додатковий 

обсяг ресурсів.  

Контроль обмежується спостереженням, вимірюванням, реєстрацією, 

збереженням і опрацюванням даних. У його завдання не входить оцінка відхилень 

за тими чи іншими критеріями. Предметом контролю є факти й події, перевірка 

виконання конкретних рішень, з’ясування причин відхилень, оцінка ситуації, 

прогнозування наслідків.  

Одна з найважливіших причин необхідності здійснення контролю полягає 

в тому, що будь-який проект-менеджер повинен вчасно фіксувати свої помилки і 

виправляти їх до того, як вони заподіють шкоду проекту.  

Розрізняють три види контролю: попередній, поточний та заключний.  

Попередній контроль здійснюють до фактичного початку робіт з реалізації 

проекту; він спрямований на дотримання певних правил і процедур. Такий 

контроль, як правило, стосується ресурсного забезпечення робіт (трудовими, 

матеріальними та фінансовими ресурсами).  

Поточний контроль здійснюють безпосередньо під час реалізації проекту. 

Мета цього контролю - оперативно регулювати процес реалізації проекту. 
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Поточний контроль базується на порівнянні досягнутих результатів зі 

встановленими у проекті вартісними, часовими та ресурсними характеристиками. 

Розрізняють поточний контроль часу (досягнення проміжних цілей і виконання 

обсягів робіт), бюджету (рівня витрат фінансових засобів), ресурсів (їх фактичних 

витрат) та якості (робіт).  

Заключний контроль здійснюють на стадії завершення проекту для 

інтегральної оцінки реалізації проекту загалом. На основі цього контролю 

узагальнюють набутий досвід для подальшої розробки та реалізації проектів- 

аналогів, а також удосконалюють процедури управління.  

Система контролю має забезпечувати оперативну оцінку стану реалізації 

проекту для обґрунтування та прийняття рішення щодо управління часом, 

вартістю, ресурсами та якістю виконуваних робіт. На етапі розробки системи 

контролю за реалізацією проекту необхідно визначити:�склад і рівень деталізації 

робіт і об’єктів контролю; склад показників; форми та терміни надання первинної 

інформації й аналітичних звітів; осіб, які відповідатимуть за повноту, 

достовірність і своєчасність надання інформації; склад, методи й технологію 

аналітичних і графічних звітів; комплекс необхідних програмно-інформаційних 

засобів. 

Основним об’єктом контролю мають бути показники, які характеризують  

взаємодію учасників проекту (завершення етапів, готовність фронту робіт, 

передача обладнання в монтаж, питання, що потребують оперативного вирішення 

проектною командою або керівниками організацій-виконавців тощо).  

Одночасно збирають інформацію, яка розкриває статистичні параметри 

процесів, які відбуваються, роблять її аналіз - з тим щоб провести статистичну 

оцінку тривалості, інтенсивності і трудомісткості контрольованих робіт, рівня 

реалізації планових завдань. Статистичний аналіз передбачає обчислення 

числових характеристик вибірок, оцінку параметрів емпіричних розподілів, вибір 

і визначення параметрів теоретичних розподілів показників.  

Наведемо показники, які характеризують стан виконання бюджету:  

початкова калькуляція; поточні рахунки (включаючи фактичні прямі витрати); 

накладні та інші витрати; інтегральні показники вартості проекту.  
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Показники витрати матеріально-технічних ресурсів стосуються: 

будівельних матеріалів, конструкцій, деталей, обладнання; трудових ресурсів; 

машин, механізмів, допоміжного обладнання.  

Для визначення ступеня виконання проекту необхідно провести численні 

вимірювання та оцінки. Фізичні обсяги виконаних робіт визначають 

безпосередньо на місці виконання робіт і порівнюють з розрахунковими 

показниками. Годинні витрати порівнюють з розрахунковою тривалістю і з 

обсягами виконаних робіт, грошові витрати – з показниками бюджету або 

кошторисної вартості. Дані про фактичне споживання матеріально-технічних 

ресурсів зіставляють з передбачуваними потребами в робочій силі, будівельних 

матеріалах і устаткуванні. В остаточному підсумку керівник проекту визначає 

ступінь готовності об’єкта в цілому або рівень виконання окремої операції.  

Завдання до теми 

1. Основні методи контролю виконання проєкту. 

2. Основні завдання бюджетного контролю. 

3. Звітність у системі контролю. 

4. Методи аналізу виконання проекту: 1) метод порівняння з плановими 

показниками; 2) метод скоригованого бюджету. 

5. Методи контролю міжнародних проектів та їх технологічна оцінка. 

6. Розробка уніфікованого формуляру «Пропозиції про внесення змін в 

проект». 

7. Види і методи контролю якості проекту. 

8. Система контролю дотримання параметрів проекту. 

9. Основні елементи контрольного циклу. Інструментарій контролю 

проектів. 

10. Контроль виконання календарних планів та бюджетів підрозділів. 

11. Контрольні  дати  та  показники.  Система  контролю  «витрати-графік» 

(С/SCS). 

12. Проєкти в контрольованому середовищі (PRINCE). 

13. Основні методи аналізу ризиків. 

14. Способи зниження ризиків проекту. 
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15. Поняття і класифікація ризиків. 

16. Модель управління ризиками. 

17. Управління проектними ризиками. 

18. Управління ризиками при реалізації міжнародних проектів. 

19. Модифікація портфеля проекту за рівнем мінімальних ризиків. 

20. Причини виникнення ризиків. 

21. Основні методи аналізу ризиків: 1) аналіз чутливості реагування; 2) 

аналіз сценарію; 3) ринковий ризик (бета-ризик); 4) визначення точки 

беззбитковості; 5) дерево рішень; 6) метод «Монте-Карло». 

22. Методи зниження ризиків.. Розподіл ризику між учасниками проекту. 

23. Резервування коштів на покриття непередбачених витрат. 

 
Практичні завдання: 

Ситуація 1. Ви – менеджер проєкту по розробці нової марки автомобіля, 

яку планують випускати в Україні. Іноземні інвестори вимагають розробити 

програму заходів для контролю за ходом виконання проекту. Розробіть 

самостійно рекомендації щодо контролю за змінами в реалізації проекту. 

Ситуація 2. Ви як один із учасників проекту бачите потребу технологічних 

змін у проекті, причиною даних змін є виникнення досконалішого програмного 

забезпечення, яке б значно полегшило реалізацію проекту та відповідно 

зекономило кошти. Складіть пропозицію про внесення змін до проекту, 

якамістила б наступні дані: автор пропозиції; опис змін; обґрунтування змін; ціна; 

вплив на продуктивність, термін реалізації, економію коштів тощо; показники, які 

підлягають змінам; думка зацікавлених учасників проекту; рішення про 

прийняття змін; підпис. 
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2 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

1. Елементи системи управління проєктами. 

2. Цілі управління проєктами 

3. Функції управління проєктами 

4. Система обґрунтування доцільності проєкту. 

5. Методологічні підходи до обґрунтування доцільності проєкту. 

6. Визначення тривалості робіт проєкту. 

7. Організація системи управління проєктами. 

8. Проектування організаційної структури управління проектами. 

9. Управління проєктом з використанням зовнішньої організаційної 

структури. 

10. Переваги та проблеми матричної організаційної структури. 

11. Внутрішні організаційні структури управління проєктом. 

12. Компоненти структуризації проєкту. 

13. Методологія структуризації, її характеристика і значення. 

14. Поєднання структур проєкту. 

15. Коригування проекту і його складових. 

16. Формування команди проєкту. 

17. Управління конфліктами в проєкті. 

18. Мотивація і лідерство в команді. 

19. Розвиток команди. 

20. Складові системи планування проєкту. 

21. Методологічні підходи до планування проєктів. 

22. Система контролю за дотриманням параметрів проєкту. 

23. Проведення аналізу та внесення змін у виконання проєкту. 

24. Планування послідовності робіт. 

25. Календарне планування робіт. 

26. Головна мета та завдання розроблення сітьових графіків. 

27. Методологія обчислення сітьових графіків. 

28. Джерела ресурсного забезпечення та їх вибір. 

29. Планування витрат 
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30. Оптимізація недостатньої кількості ресурсів. 

31. Поняття та порядок складання проектного бюджету. 

32. Завдання контролю за виконанням проєкту. 

33. Методи контролю реалізації проєктів. Контроль за виконанням 

календарних планів та бюджетних підрозділів. 

34. Звітність у системі контролю: характеристика та значення. 

35. Вимірювання і аналіз показників виконання проєкту. 

36. Сутність і класифікація ризиків проєктів. 

37. Чинники впливу на динаміку ризиків. 

38. Основні методи аналізу ризиків проєктів. 

39. Способи зниження ризиків проєктів. 

40. Сутність управління якістю проєктів. 

41. Способи забезпечення якості проєкту. 

42. Витрати на забезпечення якості проєкту. 

43. Методи контролю якості проєкту. 

44. Завдання проведення торгів за проєктами.
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗА 100–БАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ 

Оцінка  виставляється згідно з чинним положенням за стобальною 

системою. Основними критеріями оцінювання є: повнота виконання завдань; 

правильність виконання завдань; здатність студента до творчого застосування 

набутих ним знань, умінь і навичок; здатність студента викладати матеріал 

на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог ЄСКД і ЄСТД. 

Оскільки  робота складається із завдань, доцільно результати виконання 

кожного з цих завдань оцінювати окремо, а потім, на підставі цього виводити 

підсумкову оцінку. З урахуванням запропоновані такі критерії оцінювання. 

Незадовільно (1–59 балів/F–FX) оцінюється робота, у якій студент не 

виконав завдання, не зміг викласти основні теоретичні положення та не має 

навичок їх практичного застосування. 

Оцінку «задовільно» (60–63 бали/E) одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, а у викладенні 

аналітичної частини допускає значні помилки. 

Оцінку «задовільно» (64–73 бали/D) одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, у викладенні 

аналітичної частини допускає незначні помилки, не вміє самостійно аналізувати, 

узагальнювати, робити висновки. 

Оцінку «добре» (74–81 бал/С) виставляють студенту тоді, коли він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у 

роботі мають місце неточності. 

Оцінку «добре» (82–89 балів/В) виставляють студенту тоді, коли він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у 

роботі відсутні елементи наукової новизни й оригінальності.  

Оцінку «відмінно» (90–100 балів/А) виставляють студенту тоді, коли він 

може самостійно аналізувати, узагальнювати й робити висновки, пропозиції 

мають елементи наукової новизни. 
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