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ВСТУП 

 

Метою вивчення дисципліни є формування в студентів 

необхідних теоретичних знань і практичних навичок із методології 
управління проектами (УП), яка є перспективним напрямом 

розвитку теорії менеджменту й набуває все більшого поширення в 

будь-якій галузі. 
Завдання курсу: 

— дати уявлення студентам про основні теоретичні, методичні 
та організаційні основи проектного менеджменту; 

— допомогти оволодіти методами управління проектами на всіх 

фазах життєвого циклу проекту; 

— навчити застосовувати інструменти методології управління 
проектами у будівельній сфері; 

— ознайомити з можливостями найпоширеніших в Україні 
програмних засобів управління проектами та навчити застосовувати 

їх на практиці; 
— навчити студентів використовувати здобуті знання з 

управління  проектами  у практичній діяльності. 
У результаті опанування курсу студенти навчаться: 

•  використовувати    методи   управління проектами   приїх 

реалізації підприємствами будь-якої галузі; 
• розуміти, які організаційні проблеми виникають у зв'язку з 

використанням методології управління проектами; 

• створювати умови для здійснення проекту,  визначати його 

стратегічні цілі, а також установлювати необхідні вимоги до 

кінцевих результатів проекту; 

• створювати автоматизовану систему управління проектом, 

визначати функціональні можливості найпоширеніших програмних 

систем УП; 

• інтерпретувати та застосовувати отриману інформацію про 

хід робіт щодо проекту; 

• приймати  фінансові стратегічні рішення стосовно розвитку 

проекту. 

Здобуті знання можуть бути використані в практичній діяльності 
в процесі керівництва  проектами . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

1. МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ В 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Розрахункова робота є обов’язковим елементом навчального 

процесу 9 семестру навчання за спеціальністю «Управління 
проектами» (7.03050401) із дисципліни «Управління проектами». 

Розрахункова робота (РР) – це комплексне дослідження 
управління конкретним проектом з використанням сучасної 
методології проектного менеджменту та програмного засобу 

Microsoft Project. Метою підготовки РР є поглиблення студентом 

теоретичних і практичних знань і використання їх для вирішення 
практичних завдань, а саме: 

• аналіз і правильне оцінювання проектів, які проводяться в 

сучасних організаціях; 

• використання набутих у процесі навчання теоретичних знань та 
практичних навичок для управління будь-якими проектами; 

• критичний аналіз літературних та наукових джерел; 

• застосування сучасних методик наукових досліджень; 
• узагальнення статистичних та інших фактичних матеріалів; 
• пропонування оптимальних рішень у конкретних 

управлінських ситуаціях; 

• розробка й оцінювання альтернативних підходів до вирішення 
визначених проблем; 

• обґрунтовування запропонованих рішень з використанням 

сучасних методів; 
• використання сучасних програмних засобів в управлінні 

проектами; 

• висновки та внесення пропозицій, що мають теоретичне і 
практичнее значення; 

• вміння узагальнювати не тільки позитивний досвід 

управлінської діяльності, а й розпізнавати слабкі місця, негативні 
явища в управлінні проектами. 

Основними завданнями РР є: 
• узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного 

напряму дослідження; 
• розробка основних структур обраного проекту; 

• планування часу, ресурсів та вартості обраного проекту; 

• оптимізація часу, ресурсів та вартості обраного проекту; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

• відстеження виконання обраного проекту. 

Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від 

напряму дослідження, предметної області проекту та його 

специфічних особливостей. 

Працюючи над розрахунковою роботою, студент має засвоїти 

навички правильної постановки проблеми та обґрунтування її 
актуальності, формулювання мети і завдань дослідження, побудови 

логічного плану й оптимальної структури РР, роботи з 
літературними джерелами та статистичною інформацією, аналізу  та 
оцінки різних аспектів обраного проекту, обґрунтування власних 

узагальнень, висновків і пропозицій. 

При підготовці РР студент повинен дотримуватися певних 

вимог: 
•  РР має бути написана державною мовою; 

•  РР кожен студент виконує індивідуально; 

• РР має бути роботою, яка присвячена управлінню конкретним 

проектом; 

• запропоновані нові рішення мають бути аргументованими й 

порівнюватися з уже відомими рішеннями; 

•  оформлення РР має відповідати вимогам, що ставляться до 

робіт, поданих до друку; 

• при написанні РР студент повинен посилатися на автора та 
джерело, звідки запозичує матеріал або окремі результати.  

Розрахункові роботи є різновидом індивідуальних завдань для 
студентів, видаються студентам у терміни, встановлені робочим 

навчальним планом, і виконуються самостійно при консультуванні 
викладачів (п. 3.9.1. Положення про організацію навчального 

процесу у вищих навчальних закладах). 

Індивідуальні завдання (зокрема розрахункові роботи) є однією з 
форм навчального процесу у вищих навчальних закладах поряд з 
навчальними заняттями, самостійною роботою студентів, 
практичною підготовкою та контрольними заходами (п. 3.1. 

Положення про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах). Розрахункові роботи виконуються 
студентами відповідно до робочих навчальних планів. Тематика 
розрахункових робіт повинна відповідати завданням навчальної 
дисципліни (навчальних дисциплін) і бути тісно пов’язаною з 
практичними проблемами конкретного фаху. 
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     2. СТРУКТУРА І ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ 

 

У змісті зазначають початкові сторінки кожного розділу і 
підрозділу. 

У вступі має бути обґрунтована актуальність теми, мета роботи, 

задачі, які необхідно розв'язати в роботі, предмет дослідження, 
методи та наукове і прикладне значення управління проектами. 

Потрібно визначити об'єкт дослідження, теоретичну та 
інформаційну бази. Крім того, у вступі має знайти відображення 
власний внесок в розв'язання проблеми управління проектами, а 
також можливість його практичного застосування для конкретного 

підприємства. 
Мета – це усвідомлений образ (формальний опис) майбутніх 

результатів або станів, що задаються будь-якій системі. Це ідеальне 
уявлення про результат майбутньої діяльності учасників. 

Вимоги до формулювання мети: повинна бути зрозумілою та 
реальною (можливою для реалізації в межах запланованого часу і 
ресурсів), виключати можливість невизначеної відповідальності за 
результати діяльності учасників, бути зафіксованою документально, 

повною за змістом, операційною, визначати кінцевий результат 
(піддаватись контролю, вимірюванню), бути визначеною у часі, 
мотиваційною (спонукати до дії). З урахуванням бажаного та 
можливого в даних конкретних умовах здійснюється ранжування 
цілей, тобто створюється ієрархічне дерево цілей проектної 
діяльності, яке відображає їхню диференціацію за рівнями 

значущості й органічну єдність головних, спеціальних та одиничних 

(часткових) цілей. 

Досягнення мети може здійснюватися у різний спосіб, з 
використанням різних ресурсів. Наприклад, забезпечити пільговий 

проїзд громадянам ми можемо через надання адресної допомоги 

відповідним категоріям громадян. А можемо відшкодовувати 

видатки перевізникові на оплату пільгового проїзду. Отже, 
формулюючи цілі та завдання проекту, автор має враховувати ціну 

ресурсів, їх доступність, а також пам’ятати про сучасні вимоги 

управління якістю.  

Завдання визначають послідовність досягнення мети. Кожний 

наступний крок повинен сприяти досягненню кінцевого результату. 
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Вимоги до формулювання завдань: конкретизувати очікуваний 

результат (1), об’єкт (2), термін досягнення цілі (3), зусилля, що 

плануються (4), кількісні характеристики результату, що очікується 
(5), що і коли має бути зроблено.  

В першому розділі студент виконує аналіз інвестиційної 
привабливості підприємства, на якому передбачається реалізувати 

проект.  
У підрозділі 1.1 повинно бути відображено: повна назва 

підприємства; місцезнаходження; власність (засновники, капітал, 

юридична форма); ким і коли засновано підприємство, характер 

розвитку, ключові події; сучасна діяльність (сектор економіки, 

галузь, місія, основні функції, складність виробництва, 
наукомісткість технології); характеристика основних техніко-

економічних показників діяльності підприємства за 4 роки та їх 

аналіз.  
     У підрозділі 1.2. слід навести інституційний аналіз та дати 

оцінку можливості здійснення проекту в існуючому політичному, 

економічному та правовому полі, впливу зовнішнього середовища 
на процес реалізації проекту, а також здатності підприємства власне 
реалізувати проект. Для оцінки повноти інформаційного 

забезпечення слід проаналізувати фактори навколишнього 

середовища проекту. Проект є невіддільним від навколишніх умов 

та їх розвитку, тому необхідно враховувати динаміку зміни 

середовища на основі зовнішніх та внутрішніх джерел інформації. 
Необхідно вивчити потенційних споживачів; рівень конкуренції на 
ринку; характеристики кінцевих результатів проекту: продукції, 
послуги, ідеї, технології тощо. 

         Заключним етапом розділу 1 є аналіз та оцінювання 
інвестиційної привабливості підприємства (підрозділ 1.3). Така 
оцінка проводиться при визначенні доцільності здійснення 
капітальних вкладень в розширення та технічне переозброєння 
діючих підприємств; вибір для придбання альтернативних об’єктів 
приватизації; придбанні акцій окремих компаній. Обов'язковим є 
виявленням стадії життєвого циклу фірми або підприємства. 

    В другому розділі студент повинен дати оцінку досягнутого 

рівня ефективності об’єкта, визначити недоліки, що мають місце, і 
сформулювати вимоги щодо доцільності впровадження того чи 

іншого проекту. Розділ повинен бути максимально насиченим 
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фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що 

відображають відповідні результати діяльності підприємства за 
останні 4 роки. По підрозділам  виконується діагностика рівня 
використання виробничих ресурсів підприємства; аналіз складу і 
джерел формування майна підприємства; аналіз структури і 
динаміки прибутку; аналіз ділової активності; аналіз 
рентабельності; аналіз фінансової стійкості; аналіз ліквідності.  

    Обов'язковим є визначення частки інтенсивних та 
екстенсивних чинників зміни виручки від реалізації продукції, 
факторний аналіз прибутку та рентабельності. 

    В третьому розділі проводиться обґрунтування проекту 

(алгоритм представлено в інтерактивному комплексі з «Управління 
проектами», ст.128 – 140). Проект повинен відповідати кон’юнктурі 
ринку відповідно до приведеного в Розділі 1 аналізу середовища та 
мати актуальність для підприємства, що випливає з аналізу 

внутрішнього середовища (Розділ 2). Робота логічно поєднує всі 3 

розділи.  

Висновки. В першому пункті висновків коротко оцінюють стан 

проблеми, якій присвячена робота. Далі наголошують на науковій 

новизні та основних методах вирішення поставленої в роботі 
проблеми (завдання), її практичний аналіз, порівняння з відомими 

розв'язаннями. У висновках необхідно акцентувати увагу на якісних 

та кількісних показниках отриманих результатів, обґрунтувати 

достовірність результатів, запропонувати рекомендації щодо їх 

використання. Посилання на інших авторів, цитування їхніх праць, 
а також наведення загальновідомих положень у висновках не 
припустиме. 

Висновки повинні логічно випливати із змісту роботи, 

відображати  зміст всіх розділів та бути науково-обгрунтованими. 

Список джерел посилань повинен містити бібліографічні описи 

всіх інформаційних джерел, на які були зроблені посилання в тексті 
роботи.  

Додатки - це великі таблиці, які важко розмістити в основному 

тексті роботи, проміжні розрахунки, копії облікової звітності 
підприємства, ілюстрації й цифрові дані первинного та 
допоміжного характеру. Копії облікової звітності підприємства 
повинні бути завірені печаткою досліджуваного підприємства. 
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На всі додатки обов'язково повинні бути зроблені посилання в 
основному тексті роботи.  

 

3.ОПИС ПРОЕКТУ, ЙОГО ОСНОВНИХ ЕТАПІВ 

 

Орієнтовна послідовність виконання окремих етапів 
інвестиційного проекту: 

1. Прийняття рішення про характер інвестування: поточні чи 

початкові інвестиції. 
2. Збирання техніко-економічної інформації. 
3. Аналіз зібраних даних, виявлення економічних проблем і 

формулювання інвестиційних цілей діючого підприємства. 
4. Формулювання місії, видів діяльності, економічної та 

інвестиційної стратегії створюваного підприємства, обгрунтування 

його організаційно-правової форми, опис юридичного статусу і 
процесу створення підприємства. 

5. Аналіз альтернативних об'єктів інвестування. 
6. Маркетингові дослідження ринку. 

7. Розроблення маркетингової стратегії. 
8. Розроблення плану виробництва. 
9. Аналіз ризиків. 

10. Фінансові розрахунки й оцінювання економічної 
ефективності. 

Процес побудови моделі проекту найбільш трудомісткий і 
вимагає значної підготовчої роботи зі збору й аналізу вихідних 

даних. Студент повинен  в першу чергу визначити наступні вихідні 
дані: 

- дата початку й тривалість проекту; 

- перелік продуктів і/чи послуг, виробництво та збут яких буде 
здійснюватися в рамках проекту; 

- валюта або дві валюти розрахунку для платіжних операцій на 
внутрішньому і зовнішньому ринках, а також їх обмінний курс та 
прогноз його зміни; 

- перелік, ставки й умови виплат основних податків; 
- для діючого підприємства також варто описати стан балансу, 

включаючи структуру і склад наявних активів, зобов'язань та 
капіталу підприємства на дату початку проекту. 
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Наступним етапом процесу побудови моделі є опис плану 

розвитку підприємства (проекту).  Для цього необхідно мати такі 
вихідні дані: 

- інвестиційний план, що містить календарний план робіт з 
указівкою витрат і використовуваних ресурсів; 

- операційний план, включаючи стратегію збуту продукції чи 

послуг, план виробництва, план персоналу, а також виробничі 
витрати та накладні витрати. 

Для встановлення потреби у фінансуванні варто зробити 

попередній розрахунок проекту, за результатом якого робиться 
висновок про ефективність проекту без обліку вартості капіталу, а 
також визначається обсяг коштів, необхідний і достатній для 
покриття дефіциту капіталу в кожний розрахунковий період часу з 
кроком один місяць.  

Після визначення потреби у фінансуванні розробляється план 

фінансування. Можна описати два способи фінансування: 
- за допомогою залучення акціонерного капіталу; 

- за допомогою залучення позикових коштів. 

У процесі розроблення стратегії фінансування проекту студент 
має змогу промоделювати обсяг і періодичність виплачуваних 

дивідендів, а також стратегію використання вільних коштів, 
наприклад: розміщення коштів на депозит у комерційному банку чи 

придбання акцій сторонніх підприємств. 

На основі даних звітних бухгалтерських документів 
підприємства за чотири роки здійснюється розрахунок основних 

показників ефективності та фінансових коефіцієнтів. 

В розрахунковій роботі доцільно розробити декілька варіантів 
проектів відповідно до різних сценаріїв їх реалізації. Після 
визначення найбільш імовірного сценарію проекту він приймається 
за базовий. На основі базового варіанта проекту робиться аналіз 
чутливості і встановлюються критичні значення найбільш важливих 

факторів, які впливають на фінансовий результат проекту. 

Обов'язкові розділи проекту: 

1. Титульний лист. 
2. Анотація проекту. 

3. Опис проблеми, на рішення якої направлений проект. 
4. Цілі і завдання проекту. 
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5. Опис діяльності в рамках проекту (стратегія і механізми 

досягнення поставленої мети). 

6. Аналіз ризиків, які можуть бути пов'язані з реалізацією 

проекту, і заходи щодо їх мінімізації. 
7. Робочий план / графік реалізації проекту. 

8. Очікувані результати (підсумки заходів/довгострокові 
результати/зміни/ коло осіб, які цими результатами можуть 
скористатися). 

9. Механізм оцінки результатів, включаючи показники і 
індикатори, що підтверджуватимуть ефективність проекту і 
досягнення намічених результатів. 

10. Подальший розвиток проекту, стійкість проекту. 

11. Бюджет проекту (за бажанням/за необхідністю).  

12. Використані літературні джерела. 
Докладний опис розділів проекту 

1. Титульний лист. 

Назва проекту. Дані про виконавця роботи (П.І.Б., посада та 
місце роботи, контактний телефон). Дані про наукового керівника 
роботи. Місто та рік виконання. 

2. Анотація міні-проекту. 

Анотація до міні-проекту (не більше однієї сторінки) подається 
за наступною схемою: Назва проекту. Дані про виконавця. У чому 

полягає актуальність проекту, на розв`язання якої конкретної 
проблеми його спрямовано. Що конкретно і яким чином 

пропонується здійснити впродовж терміну реалізації проекту. Які 
результати очікуються від реалізації проекту. 

3. Опис проблеми, на рішення якої направлений проект. 

Опис проблеми, її актуальність. Реалістичність пропонованого 

шляху вирішення проблеми. Цільова аудиторія проекту. 

Затребуваність проекту цільовою аудиторією. Короткий огляд 

діяльності різноманітних організацій, що працюють в даній сфері 
(якщо такі є). 

4. Цілі і завдання проекту. 

В якості цілі проекту повинні бути сформульовані очікувані   
позитивні зміни, які відбудуться в результаті проекту. Завдання, які 
планується вирішити в рамках проекту. 

5. Опис діяльності в рамках проекту. 
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Етапи реалізації проекту. Перелік і опис заходів. Учасники 

проекту/цільова аудиторія. Методи досягнення і виконання 
намічених цілей. Механізм розповсюдження інформації про проект 
і його результати. 

6. Ризики, які можуть бути пов'язані з реалізацією проекту, і 

заходи щодо їх мінімізації. 

Зовнішні ризики, які можуть вплинути на реалізацію проекту і 
досягнення намічених результатів. Шляхи мінімізації вказаних 

ризиків. 

7. Робочий план / графік реалізації проекту. 

План-графік виконання запланованих заходів з обов'язковою 

вказівкою термінів проведення. 
8. Очікувані результати. 

Результати заходів проекту з вказівкою кількісних і якісних 

характеристик. До кількісних показників відносяться, наприклад: 

вид, кількість і обсяг продукції; кількість безпосередніх 

одержувачів послуг; кількість нових коаліцій або партнерств, що 

виникли в процесі проекту; обсяг коштів (у грошовій або не 
грошовій формі), залучених в рамках заходів проекту. 

До якісних показників відносяться, наприклад: методики або 

технології, впроваджені в рамках проекту; розробка нових 

процедур, що полегшують або поліпшують діяльність одержувачів 
послуг; диверсифікація послуг, що надаються організацією своїм 

клієнтам; поліпшення законодавства або місцевих регуляторних 

документів; апробація нових методик; створення фінансової основи 

для діяльності одержувачів послуг 
9. Механізми моніторингу і оцінки проекту. 

Показники успішності/ефективності окремих заходів і проекту в 

цілому. Методи збору інформації за показниками 

успішності/ефективності окремих заходів і проекту в цілому. 

Методи оцінки успішності/ефективності. Зразки 

анкет/опитувальних листів/інтерв'ю та інших інструментів 
моніторингу і оцінки проекту. 

10. Подальший розвиток проекту, стійкість проекту. 

Розвиток діяльності організації в цьому напрямку після 
виконання проекту. Перспективи розширення цільової аудиторії 
проекту. Можливі зовнішні і внутрішні джерела фінансування 
проекту. 
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11. Бюджет проекту. 

Витрати, обумовлені змістом проекту. Інформація про джерела 
фінансування проекту. 

12. Використані літературні джерела. 

В кінці роботи додається список використаних джерел, 

оформлений відповідно до існуючих стандартів. 

 

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

 

Розрахункова робота виконується на білому папері 
стандартного формату А4 розміром 297х210 мм з дотриманням 

таких вимог: шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 14 

кегель. Розмір лівого поля 30 мм, правого – 10 мм, нижнього і 
верхнього – 20 мм.  

Кожна сторінка тексту, включаючи ілюстрації і додатки, 

нумерується. Номери сторінок не проставляються на титульній 

сторінці, але у загальну нумерацію враховуються за порядком без 
пропусків і повторень. Усі номери сторінок розміщуються у 

правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 
Розрахункова робота починається з титульного аркуша, який 

виконується за стандартною формою (додаток 1). 

- зміст роботи; 

- вступ; 

- перший, другий, третій розділи; 

- висновки; 

- список джерел посилань; 
- додатки. 

Розділи роботи повинні мати порядкові номери в межах цілої 
роботи, підрозділи – в межах одного розділу, пункти – в межах 

одного підрозділу. Номер підрозділу складається із номера розділу і 
підрозділу, розділених крапкою, а пункту – із номерів розділу, 

підрозділу і пункту, які теж розподіляються крапками, однак після 
останньої цифри крапка не ставиться. Усі номери позначаються 
арабськими цифрами, наприклад, “2”, “2.3”, “2.3.1”. “Вступ” і 
“висновки” не нумеруються. 

Текст  роботи по мірі необхідності ілюструється таблицями, які 
розміщуються безпосередньо після посилання на них у тексті. 
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Таблиці повинні мати найменування, зрозумілі без читання тексту 

записки. 

Заголовки структурних частин  роботи ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, 

ВИСНОВКИ, СПИСОК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ, ДОДАТКИ 

друкують великими літерами симетрично до тексту (по центру). 

Заголовки підрозділів пишуться, крім першої великої, 
звичайними літерами з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка 
не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, 
їх розділяють крапкою. У заголовках перенос слів не дозволяється. 

Відстань між заголовками й текстом повинна складати 2 

міжрядкові інтервали. Кожну структурну частину роботи необхідно 

починати з нової сторінки. Тобто з нової сторінки починаються 
ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ДЖЕРЕЛ 

ПОСИЛАНЬ, ДОДАТКИ.  

Підрозділи (параграфи)  та висновки до розділів  можуть 
починатися як з нової сторінки, так і на тій же сторінці, на якій 

закінчився попередній підрозділ. При цьому відстань між назвою 

підрозділу та попереднім текстом повинна бути 2  міжрядкових 

інтервали. 

У змісті потрібно вказати точну назву кожного розділу, 

підрозділу, пунктів, інших структурних частин роботи (вступ, 

висновки, додатки тощо) та сторінки, де вони розташовані. 
Таблиці мають бути уніфікованими, а цифрова інформація - 

достовірною. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після 
тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. 
На всі таблиці мають бути посилання в тексті. Таблиці слід 

нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах 

розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер 

таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, 
відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 - перша таблиця 
другого розділу. 

Таблиця має мати назву, яку друкують малими літерами (крім 

першої великої) і вміщують над таблицею, назва починається після 
номера таблиці, наприклад, Таблиця 2.1 – Аналіз показників..... . 

Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці. 
При перенесенні таблиці на наступну сторінку слово  Таблиця  і 

номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, 
над іншими частинами пишуть слова Продовження табл. і вказують 
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номер таблиці, наприклад: Продовження табл. 1.2. При перенесенні 
таблиці на наступній сторінці повторюють її вихідні дані (“шапку”) 

або нумерацію колонок. 

Після кожної  таблиці  повинен бути аналіз наведених у ній 

даних.  

У графах таблиць неможливо залишати вільні місця: якщо дані 
відсутні, слід ставити тире або помічати словом “дані відсутні”. 

Якщо табличні колонки заповнені текстом, крапка наприкінці не 
ставиться. Числові величини в одній графі повинні мати однакову 

кількість десяткових знаків.  

Коли усі параметри, що розміщуються у таблиці, мають 
однакову розмірність, то позначення одиниці виміру розміщують 
над таблицею. Якщо параметри мають різну розмірність, то 

позначення одиниці виміру подають у заголовку до кожної графи. 

Якщо таблиця  займає цілу сторінку і немає місця для тексту, то 

вона виноситься у додатки. 

Ілюстрації (крім таблиць) нумерують аналогічно таблицям. 

Кожна ілюстрація повинна мати назву, яка розміщується знизу під 

ілюстрацією після символу “Рисунок.” та її номера. Ілюстрація 
позначається словом «Рисунок ___», яке разом з назвою ілюстрації 
розміщують після пояснювальних даних, наприклад, «Рисунок 2.5 – 

Динаміка рентабельності виробництва». 

Якщо в тексті роботи подається більше як одна формула, то 

вони теж нумеруються арабськими цифрами. Номер формули 

вказується з правої сторони листа на рівні формули в круглих 

дужках, наприклад: (1.3) (третя формула). 
Позначення значень символів у чисельних коефіцієнтах слід 

проводити безпосередньо під формулою в тій же послідовності, в 
якій вони наведені в формулі. Значення кожного символу та 
чисельного коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок 

починають зі слів “де” без двокрапки. 

Посилання в тексті на джерела допускається проводити в 
примітці під рядками листа або вказувати порядковий номер в 
списку джерел, виділений двома косими рисками. Якщо вказується 
сторінка з джерела, то після номера джерела ставиться кома і 
вказується буква “с”, після якої ставиться крапка і пишеться номер 

сторінки, на якій в даному джерелі надрукована цитата, на яку 
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робиться посилання. Наприклад: [2, с. 5] (другий порядковий номер 

в списку джерел, сторінка 5). 

 

5.ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ПОБУДОВИ 

МЕРЕЖЕВОЇ ДІАГРАМИ  (СІТЬОВОГО ГРАФІКА) 

ПРОЕКТУ 

Глосарій 

Операція (або робота). Для керівників проектів операція - це 
неподільний елемент проекту, що вимагає витрат часу для свого 

виконання. Як правило, назва операціям дається в наказовій формі 
дієслова, наприклад, "розробити специфікацію продукту".  

Операція злиття. Це операція, яка має більше однієї 
попередньої операції.  
Паралельні операції. Це операції, які можуть, за бажанням 

менеджера, виконуватися одночасно.  

Шлях. Послідовність пов'язаних, взаємозалежних операцій.  

Критичний шлях. Це найдовший шлях у всій системі операцій; 

якщо виконання операції на цьому відрізку затримується, 
виконання всього проекту затримується на такий же час.  
Подія. Термін використовується для позначення точки часу 

початку або завершення операції. Подія не вимагає часу.  

Операція дроблення. Це операція, за якою відразу слідують 
декілька операцій (від неї виходить більше однієї стрілки, що 

означає залежність).  
Два підходи до розробки мережевих графіків  

Для розробки мережевих графіків можуть застосовуватися два 
підходи:  

- підхід з позначенням операцій у вузлах (блоках) графіка - ОУ;  

- підхід з позначенням операцій на стрілках графіка - ОС.  

На практиці перший метод - ОУ - використовується значно 

частіше і далі викладається саме цей метод, який слід 

використовувати під час побудови мережевого графіка (діаграми).  

Основні правила розробки мережевого графіка  

При розробці мережевого графіка доцільно дотримуватися 
наступних правил:  

1.Мережевий графік розгортається зліва направо.  

2. Жодна операція не може бути розпочата, поки всі попередні 
пов'язані з нею операції не будуть виконані.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17

3. Стрілки в мережевому графіку відображають відносини 

передування й проходження. На малюнку стрілки можуть 
перетинатися.  
4. Кожна операція повинна мати свій власний номер.  

5. Номер наступної операції повинен бути більше номера будь 
попередньої операції. 
6.Створення петель неприпустимо.  

7.Умовні переходи від однієї операції до іншої не допускаються 
(мається на увазі визначення послідовності ходу виконання 
операцій умовами типу: "Якщо буде досягнуто успіху, зробіть те-то 

..., якщо ні - нічого не робіть").  

8. Досвід показує, що коли існує кілька вихідних операцій проекту, 

то може бути визначений загальний вузол початку всього 

комплексу робіт. Точно так само один вузол може бути 

використаний для чіткого позначення закінчення проекту. 

Графічний метод розрахунку параметрів мережевої діаграми 

Прямий аналіз мережевого графіка 

Прямий аналіз - визначення ранніх строків початку операцій. 

Процес прямого аналізу розгортається від перших операцій 

проекту, проходячи по всіх ланцюжках послідовних операцій 

мережевого графіка до самої останньої операції проекту. 

У міру просування по кожному з шляхів проводиться додавання 
часу виконання операцій. Найдовший шлях показує час завершення 
проекту в цілому і називається критичним шляхом (СР). 

Прямий аналіз передбачає, що кожна операція починається в той 

момент, коли завершується остання попередня їй операція. При 

розрахунку часу раннього початку операцій в процесі прямого 

аналізу необхідно пам'ятати три речі: 
Ви додаєте час операції на кожному кроці аналізу. 

Ви переносите раннє завершення (EF) попередньої операції до 

наступної, у якої воно ж стає часом раннього початку (ES), якщо 

тільки подальша операція не є операцією злиття. 
У цьому випадку ви вибираєте найбільший за значенням час 

раннього закінчення (EF) серед всіх безпосередньо попередніх 

операцій. 
Прямий аналіз виконується за формулою: 

ES+DUR=EF, 

де 
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ID – код операції; 
ES – ранній старт операції; 
EF – ранній фініш операції; 
DUR – тривалість операції; 

 

Зворотний аналіз мережевого графіка 
Зворотний аналіз - визначення пізніх строків завершення 

операцій.Зворотний аналіз починається з останньої операції 
мережевого графіка. 

Кожного разу, виконуючи крок назад до початку мережевого 

графіка, необхідно відраховувати час даної операції із загальної 
тривалості проекту в цілому, з тим, щоб визначити терміни її 
самого пізнього можливого початку (LS) і закінчення (LF) 

виконання. За вихідну точку, тимчасову при виконанні зворотного 

аналізу, вибирається час пізнього закінчення самої останньої 
операції проекту. У цій операції даний час збігається з часом 

раннього закінчення її виконання (EF) (або у випадку кількох 

завершальних операцій, операції з найбільшим (EF)). 
Зворотній аналіз виконується за формулою: 

LF-DUR=LS, 

 

де 
LS – пізній старт операції; 
LF – пізній фініш операції; 
CP – критичний шлях; 

SL – резерв часу. 

Ви переносите LS на попередню операцію і прирівнюєте їй LF до 

неї, якщо попередня операція не є операцією дроблення, інакше ви 

обираєте найменший LS з усіх операцій, яким дана операція дає 
початок, і прирівнюється до цього значення її LF. 

Приклад 

У поданій на рис. 5.1 мережевій діаграмі визначити число шляхів, 
тривалість критичного шляху і термін закінчення проекту, перелік робіт 
критичного шляху, ранні й пізні терміни початку й закінчення робіт, 
резерви часу. 

Умова: 
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Рис. 5.1. Мережева діаграма проекту 

де 
 

 

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ 

 

Терміни виконання РР, підготовки і захисту роботи 

встановлюються відповідно до навчального плану спеціаліста 
спеціальності «Економіка підприємства». 

 Допуск до захисту передбачає перевірку РР і завершується 
підписом викладача кафедри на титульній сторінці повністю 
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підготовленої розрахункової роботи. У разі, коли викладач не 
допускає роботу до захисту через її незадовільну якість, наявність 
плагіату та інші мотиви, це питання терміново розглядається на 
засіданні кафедри за обов’язковою участю викладача.  

Послідовність захисту має бути наступною: 

• лаконічна доповідь студента про зміст проведеного 

дослідження та результати обгрунтування проекту; 

• відповіді на запитання викладача і студентів групи; 

• після відповідей студента на всі запитання оголошується 
оцінка (таблиця 6.1). 

      Максимальна кількість балів за розрахункову роботу становить 
20. Етапи виконання розрахункової роботи представлено у 

наступній таблиці.  
Таблиця 6.1 

Розподіл годин і балів за видами розділів розрахункової роботи 

Етапи виконання роботи  Кількість 
годин 

Оцінювання, 
балів  

Вступ 0,5 1 

Розділ 1. Теоретичні основи 

управління проектами 

2 2 

Розділ 2. Стан та тенденції 
ринку. Продукт проекту 

4 2 

Розділ 3. Обгрунтування 
проекту 

4 4 

Висновки  0,5 1 

Захист роботи 1 10 

Усього  12 20 
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