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групові завдання розрахунково-графічна робота 
Форми семестрового 
контролю залік 

Викладачі: 
Білега Олена Вікторівна, к.е.н., доц.  доцент кафедри менеджменту та управління 
проектами, olena_bileha@ogasa.org.ua 

В процесі вивчення даної дисципліни здобувачі знайомляться з 
методологією економічного аналізу проектних рішень та 
здобувають навички розробки та обґрунтування проектів 
для задоволення суспільних та особистих потреб в умовах 
обмеженості ресурсів. 

Наприклад: Вміння здійснювати економічні розрахунки щодо аналізу ефективності 
проектів дозволить виявляти резерви підвищення ефективності 
виробництва. 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 
навичок за такими дисциплінами: Вступ до будівельної справи; Економічна теорія. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Уміння використовувати методологічні та організаційні основи 
управління, основні принципи та організацію проектування, технологію проектних 
робіт, основи організації будівельного проектування. Розробляти календарні плани 
будівництва об’єктів та комплексів. 



ПРН 4. Вміти управляти організацією, приймати ефективні управлінські рішення, 
здійснюючи їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 
забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних стандартів. 

ПРН 9. Використовувати світові та вітчизняні інноваційні розробки в архітектурно 
будівельній галузі, а також безпосередньо в проектуванні та будівництві. 

ПРН 10. Уміння враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та 
комерційні міркування, що впливають на реалізацію будівельних рішень. 

ПРН 15. Впроваджувати ефективні методи управління комплексними 
будівельними проектами з усвідомленням відповідальності за прийняті рішення 
та забезпеченням якості робіт. 

Диференційовані результати навчання: 

знати: 
- вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення

сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової
держави;

- понятійний апарат будівельної галузі, особливості організації процесу
виробництва у будівництві та прийняття управлінських рішень для
забезпечення раціонального використання сировини та енергоресурсів.
впровадження інноваційних та енергоефективних технологій;

- правила та механізми формування системи звітності підприємств перед
державними органами, вміти збирати і обробляти статистичну інформацію;

володіти: 
- методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень

щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових
структур;

вміти: 
- використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової

діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних
цілях;

- застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення
завдань за різних практичних ситуацій в інжиніринговій, підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності;

- демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної
діяльності та брати відповідальність за результати;

- демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці;

- застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та
біржовій діяльності;

- вирішувати професійні завдання з організації діяльності 



підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми 
у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів; 

- аналізувати соціально-економічні процеси у будівництві, проводити
розрахунки кошторисів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
№ 
п/п Назва тем 

Кількість годин 
лекції практи

чні 
лаборат

орні 
самост

ійна 
Розділ 1. Основні поняття проектного менеджменту 

1.1 Загальний погляд на управління проектами, планування, 
цілі та задачі проекту 

2 2 6 

1.2 Концепція проекту 2 2 6 

1.3 Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття 
рішень щодо цілей та задач проекту 

2 2 6 

Розділ 2. Оцінка і прийняття проектних рішень 
2.1 Планування управління ризиками та комунікація проекту 2 2 8 
2.2 Розробка проекту 2 2 8 

2.3 Використання ієрархічної структури робіт у плануванні 
проекту 2 2 8 

2.4 Контроль проектом 2 2 8 

2.5 Закриття проекту 2 2 8 

Всього 16 16 58 



Критерії оцінювання та засоби діагностики 
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

навчальною дисципліною «Проектний менеджмент» складає 60 балів та 100 балів 
відповідно і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 

Засоби оцінювання Мінімальна 
кількість 

балів 

Максимальна 
кількість 

балів Засоби оцінювання Кількість у 
семестрі 

Розрахунково-графічна робота 1 12 20 
Контроль знань: 

- Поточний контроль знань:
усне опитування або письмовий експрес - 
контроль на практичних заняттях; 16 

24 40 
виступ (доповідь) студентів при обговоренні 
питань на практичних заняттях; 1 

тестування; 2 
участь у конференціях, підготовка та видання 
наукових публікацій (тези, статті); 2 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 24 40 
Разом 60 100 

Розрахунково-графічну роботу передбачено з розділу «Оцінка і прийняття проектних 
рішень».  

Здобувачу потрібно: здійснити практичні розрахунки показників економічної 
ефективності проектів, в умовах ризику та невизначеності. 

Робота складається з розрахунково-графічної частини і виконується у вигляді 
пояснювальної записки, що включає графічну частину (формат А-4). 

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи [7]. 

Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані тести (20 
тестових питань), наприклад 
1. До зовнішнього оточення проекту відносяться:

a) робітники підприємства;
b) постачальники продукції;
c) покупці готової продукції;
d) керівники проекту;
e) рівень інфляції у країні.

2. При розрахунку чистої приведеної вартості грошові потоки:
a) дисконтуються;
b) нарощуються;
c) помножуються;
d) не використовуються.

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких 
причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже 
набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди 
з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 
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розрахунково-графічної роботи з англійської мови для студентів спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-професійної програми «Архітектурно-
будівельний інжиніринг» Одеса, ОДАБА, 2021. 

Допоміжні джерела інформації 
1. Офіційний сайт Верховної Ради України http://rada.gov.ua/ 
2. Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/ 
3. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України http://www.me.gov.ua/ 
4. Офіційний сайт Міністерства розвитку громад та територій України 

http ://www.minregion. gov.ua 
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