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ВСТУП 

 

Перехід до ринку вимагає суттєвих змін у системі підготовки кадрів для 

роботи в підприємницьких організаціях. Сьогодні тільки гармонійне 

застосування інструментів стратегічного управління проектами може 

забезпечити сталий розвиток соціально-економічної системи на рівні 

підприємства, регіону, держави. Принципово нові умови та зміст ділової 

активності кардинально змінили вимоги до якостей, які повинен мати фахівець, 

що пройшов навчання та бажає займатися управлінською діяльністю. 

Фахівці в галузі управління зовнішньоекономічною діяльністю повинні 

уміти виконувати функції планування, організації, мотивації, контролю праці 

співробітників для досягнення певних потреб, застосовувати проектне 

управління для втілення стратегій соціально-економічного розвитку 

підприємств. Першочергова задача менеджменту полягає у створенні 

організаційної культури, творчого інноваційного клімату, які стимулюють 

працівників на нововведення. Керівники різних ланок бізнесу повинні стати 

ініціаторами організаційних змін у результаті формування у них базових 

компетенцій з управління міжнародними проектами. 

Ці методичні вказівки мають на меті допомогти студентам оволодіти 

знаннями з питань управління міжнародними проектами, основами організації і 

планування підприємницького бізнесу та вмінням використовувати їх на 

практиці. 

Мета проведення практичних занять і ділових ігор: 

1. Засвоєння навичок виявлення, аналізу та розв’язання економічних, 

правових та організаційних проблем розвитку на основі ділового спілкування, 

піднесення рівня культури усного і писемного мовлення, координування та 

спрямування діяльності фахівців з управління проектами. 

2. Навчання групових методів роботи під час підготовки та прийняття 

управлінських рішень щодо концептуальних основ підвищення ефективності 

організації діяльності майбутніх менеджерів підприємств, що працюють на 

зовнішніх ринках. 

У результаті виконання практичних занять студенти повинні:  
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– уміти трактувати теоретико-методологічні засади та структуру 

розробки міжнародних проектів; 

–  висвітлювати цілі, методи та використовувати інструменти впливу 

на конкурентне середовище за розробки міжнародних проектів; 

– розкривати взаємозв’язки діяльності державних інституцій у сфері 

розробки міжнародних проектів в умовах глобалізації з іншими видами 

економічної політики; 

–  з’ясувати проблеми, особливості становлення і розробку 

міжнародних проектів на окремих товарних ринках, сферах та секторах як 

світової, так і національної економіки; 

–  аналізувати та давати характеристику сучасним науковим 

дослідженням в сфері розробки міжнародних проектів на світових ринках; 

знайомитися з недостатньо дослідженими, дискусійними питаннями теорії і 

практики за розробки міжнародних проектів в умовах глобалізації; 

– уміти розкривати ролі та перспективні напрями розробки 

міжнародних проектів; 

–  навчитися формувати здатності майбутнього фахівця стосовно 

розробки міжнародних проектів. 

Після вивчення дисципліни «Міжнародні проекти» студент повинен  

знати: 

– методологію проведення заходів з розробки міжнародних проектів з 

урахуванням глобалізації; 

– систему оволодіння особливим предметом праці – інформацією задля 

розробки міжнародних проектів; 

–  організаційно-методичні основи вироблення навичок у застосуванні 

сучасних форм і методів управління розробкою міжнародних проектів; 

– методи прийняття управлінських рішень під час розробки та реалізації 

міжнародних проектів з урахуванням глобалізації; 

уміти: 

– визначати основні концептуальні підходи до розробки міжнародних 
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проектів; 

– формулювати завдання до розробки міжнародних проектів на світових 

ринках, ураховуючи стратегічні й тактичні цілі соціально-економічного 

розвитку за процесів глобалізації; 

–  розробляти варіанти міжнародних проектів і обґрунтовувати їх вибір 

за критеріями соціально-економічної ефективності; 

–  застосовувати відповідні норми чинного законодавства під час 

розробки міжнародних проектів за розвитку конкуренції і активізації 

діяльності суб’єктів господарювання на світових ринках; 

–  застосовувати принципи системного аналізу для визначення 

ефективності міжнародних проектів на світових ринках; 

–  використовувати моделі для опису та прогнозування конкурентних 

процесів у світовій економіці за розробки міжнародних проектів; 

–  знаходити, аґрегувати та використовувати інформацію для прийняття 

рішень з міжнародних проектів з урахуванням глобалізації. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема Міжнародний проект як об’єкт управління 

Мета: знати еволюцію поглядів на природу управління, мати чітке 

уявлення про об’єкт, суб’єкт і сполучні процеси (комунікації та прийняття 

рішень) управління, ураховуючи сутність міжнародного проекту розглядати 

його як інструмент розвитку, реалізації стратегії і здійснення перетворень, 

уміти застосовувати методологію управління проектами в усіх галузях 

діяльності державних, громадських і комерційних структур. 

Короткі теоретичні відомості 

Проект – це тимчасова діяльність для створення цінності, завдяки 

унікальній властивості продукту в рамках досягнення місії соціально-

економічної системи. В управлінні міжнародними проектами об’єктом є проект, 

суб’єктом – керівник проекту та команда управління проектом. Інновації 

неможливо втілювати без урахування їхньої унікальності й неповторності. Для 

цього необхідно реалізувати специфічну діяльність, яка потребує спеціального 

планування взаємозалежних подій, які здійснюються в унікальних неповторних 

умовах. Така унікальність обумовлена також тим, що продукт проекту треба 

завжди отримувати в дуже стислі строки і за умов обмежених ресурсів. Якщо 

цього не досягти, то ефективність створення цінності, завдяки використанню 

унікальних властивостей продукту проекту, буде значно нижчою. 

Проект реалізують для впровадження інновацій, які розв’язують 

проблеми конкретної соціально-економічної системи. Але його результат, окрім 

цієї системи, зачіпає інтереси й інших систем, які сукупно визначаються 

зацікавленими сторонами проекту. Вигоди, які будуть отримані від проекту, 

важливо гармонізувати з інтересами всіх зацікавлених сторін. У класичному 

розумінні проекту властиві такі відмітні ознаки: унікальність, тимчасовість, 

обмеженість ресурсів, разовість, невизначеність. Ці властивості реалізуються в 

оточенні, яке умовно поділяється на близьке та далеке і справляє певний вплив 

на міжнародний проект. 
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Завдання до теми 1 

1. Сформулюйте зв’язок між продуктом проекту, цінністю та місією 

соціально-економічної системи. 

2. Проаналізуйте вплив ближнього і дальнього оточення міжнародного 

проекту, охарактеризуйте концентричну модель оточення проекту. 

3. Системно обґрунтуйте поняття про зацікавлені сторони міжнародного 

проекту. Охарактеризуйте схему основних зацікавлених сторін проекту: 

ініціатор, замовник, інвестор, керівник. 

4. Наведіть модель проектної діяльності як сукупність її одиничних 

елементів, які реалізуються в часі та просторі. 

5. Розкрийте зв’язок між різними видами діяльності соціально-

економічних систем: стратегічною, операційною та проектною. 

 

Завдання 1 Визначити основні фінансові показники для обґрунтування 

доцільності проекту за даними, наведеними в таблиці 1.1 

Таблиця 1.1 – Розрахунок ефективності проекту 
 

Показник 2014 2015 2016 2017 

1 Сума інвестицій, тис. грн 450,0 – – – 

2 Виручка від реалізації, тис. грн – 200,0 250,0 400,0 

3 Витрати на експлуатацію проекту, тис. 

грн 
– 50,0 40,0 45,0 

4 Амортизаційні відрахування, тис. грн – 5,0 5,0 8,0 

5 Ставка дисконту, % – 18 18 18 

6 Грошові потоки, тис. грн – 245,0 215,0 363,0 

7 Дисконтовані грошові потоки, тис. грн – 207,63 154,41 220,93 

8 Дисконтований грошовий потік з 

початку експлуатації проекту, тис. грн 
– 207,63 362,04 582,97 

9 Дисконтовані грошові потоки за 

ставкою дисконту 40 % 
– 175,0 109,69 132,29 

10 Дисконтовані вигоди, тис. грн. – 173,73 183,14 248,32 

11 Дисконтовані витрати, тис. грн. – 42,37 28,73 27,39 
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Довідка. Усі показники, крім ставки дисконту, перераховуються 

відповідно до завдання і коефіцієнта, який розраховується згідно із шифром 

(трьох останніх цифр залікової книжки). Коефіцієнт, на який потрібно 

помножити величину показника розраховується так: треба взяти три останні 

цифри залікової книжки і прийняти їх за дробову частину коефіцієнта, який 

починається з одиниці.  

Наприклад, якщо три останні цифри залікової книжки 098, ваш 

коефіцієнт буде складати 1,098. 

 

Методичні рекомендації щодо виконання завдання 

Проект розпочинається з формування ідеї проекту, розробки концепції 

його реалізації та її обґрунтування. Попередні дослідження ідеї проекту 

ґрунтуються на аналізі трьох напрямків: дослідження регіонів (виявлення 

можливостей у цьому регіоні); виробничі дослідження (виявлення можливостей 

у цій галузі промисловості); дослідження природних ресурсів, 

сільськогосподарської та промислової продукції тощо. 

Передпроектне дослідження має містити обґрунтування технічної та 

економічної можливості виконання проекту. Обов’язково потрібно визначити 

також джерело ризику. 

У заключних проектних дослідженнях проводять техніко-економічний 

аналіз, фінансовий аналіз і загальноекономічний аналіз. 

Під час проведеня техніко-економічного аналізу розглядаються питання 

технічних можливостей, питання ринку збуту та закупівель, потреб матеріалів із 

урахуванням використовуваної техніки тощо. При цьому враховуються потреба 

в додатковій інформації зі сторони потенційних партнерів та інвесторів. 

Фінансовий аналіз може складатися із таких етапів: 1) спільне 

представлення грошових потоків надходжень і виплат проекту;                                

2) представлення джерел фінансування (власний і позиковий капітал);                    

3) складання планових балансів для зовнішнього представлення, планування 
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ліквідності; 4) розрахунок економічної ефективності; 5) оцінювання проекту за 

допомогою стандартних критеріїв інвестиційних розрахунків. 

Загальноекономічний аналіз включає опис загальної економічної ситуації, 

спільне представлення витрат та вигід проекту, які торкаються національних 

економічних суб’єктів, переоцінку витрат і результатів за національно-

економічними критеріями тощо. Необхідно також здійснити екологічну та 

соціальну експертизу майбутнього проекту та зробити загальні висновки. 

Ефективність проекту характеризується системою показників, які 

виражають співвідношення вигід і витрат проекту з погляду його учасників. 

Виділяють такі показники ефективності проекту: показники комерційної 

ефективності, які враховують фінансові наслідки реалізації проекту для його 

безпосередніх учасників; показники економічної ефективності, які враховують 

народногосподарські вигоди й витрати проекту, включаючи оцінку екологічних 

та соціальних наслідків, і допускають грошовий вимір; показники бюджетної 

ефективності, які відображають фінансові наслідки здійснення проекту для 

державного та місцевого бюджетів. 

Під час аналізу ефективності проекту використовують такі показники: 

сума інвестицій, грошовий потік, чиста теперішня вартість проекту, термін 

окупності проекту, внутрішня норма рентабельності, коефіцієнт вигід/витрат, 

індекс прибутковості: 

1. Сума інвестицій – це вартість початкових грошових вкладень у проект, 

без яких він не може здійснюватися. Ці витрати мають довгостроковий 

характер. За період функціонування проекту протягом його «життєвого циклу» 

капітал, вкладений у такі активи, повертається у вигляді амортизаційних 

відрахувань як частина грошового потоку, а капітал вкладений в оборотні 

активи, у тому числі в грошові активи, після закінчення «життєвого циклу» 

проекту має залишатися у інвестора у незмінному вигляді й розмірі. Сума 

інвестицій у фінансові активи являє собою номінальну суму витрат на 

створення цих активів; 
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2. Грошовий потік – дисконтований або недисконтований дохід від 

здійснення проекту, який включає чистий прибуток та амортизаційні 

відрахування, які надходять у складі виручки від реалізації продукції. Якщо у 

завершальний період «життєвого циклу» проекту підприємство-інвестор 

одержує кошти у вигляді недоамортизованої вартості основних засобів і 

нематеріальних активів і має вкладення капіталу в оборотні активи Вони 

враховуються як грошовий потік за останній період; 

3. Чиста теперішня вартість проекту – Net Present Value (NPV). Це 

найвідоміший і найуживаніший критерій. У літературі зустрічаються й інші 

його назви: чиста приведена вартість, чиста приведена цінність, дисконтовані 

чисті вигоди. NPV являє собою дисконтовану цінність проекту (поточну 

вартість доходів або вигід від вкладених інвестицій). Чиста теперішня вартість 

проекту – це різниця між величиною грошового потоку, дисконтованого за 

прийнятної ставки доходності і сумою інвестицій. Для розрахунку NPV проекту 

необхідно визначити ставку дисконту, використати її для дисконтування 

потоків витрат і вигід і підсумувати дисконтовані вигоди й витрати (витрати зі 

знаком мінус). Під час проведення фінансового аналізу ставка дисконту 

звичайно є ціною капіталу для фірми. В економічному аналізі ставка дисконту 

являє собою закладену вартість капіталу, тобто прибуток, який міг би бути 

одержаний під час інвестування найприбутковіших альтернативних проектів. 

Якщо NРV позитивна, то проект можна рекомендувати для фінансування. 

Якщо NPV дорівнює нулю, то надходжень від проекту вистачить лише для 

відновлення вкладеного капіталу. Якщо NРV менша нуля – проект не 

приймається.  

Розрахунок NPV робиться за такими формулами: 

NPV =
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t
t
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i

CB

1 )1(
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або: 
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NPV =
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де Вt – вигоди проекту в рік t; Сt – витрати на проект у рік t; і – ставка дисконту; 

n – тривалість (строк життя) проекту; 

4. Термін окупності інвестицій – це час, протягом якого грошовий потік, 

одержаний інвестором від втілення проекту, досягає величини вкладених у 

проект фінансових ресурсів. У господарській практиці його можуть визначати 

без урахування необхідності грошових потоків у часі або з урахуванням такої 

необхідності. Термін окупності проекту – Payback Period (РВР) 

використовується переважно в промисловості;  

5. Внутрішня норма рентабельності – Internal Rate of Return (IRR) У 

літературі зустрічаються й інші назви: внутрішня ставка рентабельності, 

внутрішня ставка доходу, внутрішня норма прибутковості. Це рівень ставки 

дисконтування, за якого чиста приведена вартість проекту за його життєвий 

цикл дорівнює нулю. ІRR проекту дорівнює ставці дисконту, за якої сумарні 

дисконтовані вигоди дорівнюють сумарним дисконтованим витратам, тобто 

ІRR є ставкою дисконту, за якої NVP проекту дорівнює нулю. ІRR дорівнює 

максимальному проценту за показником, який можна платити за використання 

необхідних ресурсів, залишаючись при цьому на беззбитковому рівні. 

Розрахунок IRR проводиться методом послідовних наближень величини NPV 

до нуля з різними ставками дисконту. Розрахунки проводяться за формулою: 


 

n

t
t

tt

i

CB

1 )1(
= 0. 

На практиці визначення IRR проводиться за допомогою такої формули: 

)(

)(

ba

ABa
AIRR






, 

де А – величина ставки дисконту, за якої NPV позитивна; В – величина ставки 

дисконту, за якої NPV негативна; а – величина позитивної NPV, при величині 

ставки дисконту А; b – величина NPV, за величини ставки дисконту В. 
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Під час застосування ІRR виникають такі труднощі: неможливо дати 

однозначну оцінку IRR проектів, у яких зміна знака NPV відбувається більше 

одного разу; під час аналізу проектів різного масштабу ІRR не завжди 

узгоджується з NPV; застосування ІRR неможливе для вибору альтернативних 

проектів відмінного масштабу, різної тривалості та неоднакових часових 

проміжків; 

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

відношенням дисконтованих вигід до дисконтованих витрат. Основна формула 

розрахунку має такий вигляд: 
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7. Індекс прибутковості – Profitability Index (РІ) є відношенням суми 

наведених ефектів (різниця вигід і поточних витрат) до величини інвестицій: 
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РІ тісно пов'язаний з NРV. Якщо NPV позитивна, то й РІ > 1, і навпаки, 

якщо РІ > 1, проект ефективний, якщо РІ < 1 – неефективний. 

 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте теоретично-методологічні основи управління 

міжнародним проектом за врахування його оточення. 

2. Чи погоджуєтеся ви з визначенням інноваційної бізнес-ідеї як відмітної 

риси проекту в сучасному розумінні? Як би ви особисто визначили зв’язок між 

продуктом проекту, цінністю та місією соціально-економічної системи?  

3. Чому до близького оточення проекту належать організація як сукупність 

керівництва, різних відділів і служб? 

3. Як трактуються цивілізація, держава, регіон, організація в 

концентричній моделі оточення міжнародного проекту? 
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4. Що є спільного в трьох класах проектів: монопроект, мультипроект, 

мегапроект? 

5. Чи погоджуєтеся ви з опрацьованою схемою основних зацікавлених 

сторін проекту і які можна навести доповнення? 

6. Чому таке широке розповсюдження набула чотирифазна модель 

життєвого циклу міжнародного проекту? 

Література: [1, с. 6−16; 4, с. 14−27; 9, с.8−21; 11, с. 18−34; 15, с. 6−31]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Управління міжнародним проектом. Розподіл управлінських 

рішень за фазами та етапами життєвого циклу міжнародного проекту 

Мета: навчити студентів за допомогою сіткових графіків застосовувати 

методи сіткового планування і управління для реалізації ефективних проектів. 

Короткі теоретичні відомості 

Прийняття управлінських рішень щодо міжнародних проектів включає 

етапи: підготовка, розроблення, прийняття, втілення та аналіз результатів 

реалізації рішення. Управління проектом необхідно здійснювати протягом 

усього його життєвого циклу. Створення продукту проекту з унікальними 

властивостями завдяки реалізації спеціально спланованих дій з впровадження 

інновацій потребує і спеціальних методів й підходів до управління. Кожен 

проект потрібно розглядати як унікальний соціокультурний організм, який 

«живе» за власними внутрішніми закономірностями. Без розуміння та 

врахування цього неможливо отримати бажані унікальні властивості продукту 

проекту в умовах встановлених обмежень щодо часу, ресурсів та особливостей 

його експлуатації. У проектній діяльності можна виділити дві мети. Перша 

пов’язана безпосередньо з проектом як цілісною діяльністю, друга – з 

управління проектом як частиною вищезазначеної цілісної діяльності. 

Система методів сіткового планування і управління ґрунтується на 

моделюванні процесів планування та управління розробленням 

народногосподарських комплексів, науковими дослідженнями, 
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конструкторською та технологічною підготовкою виробництва, нових видів 

виробів, будуванням і реконструкцією, капітальним ремонтом основних фондів 

шляхом застосування сіткових графіків. Діапазон використання цієї системи 

досить великий: від задач, які стосуються діяльності окремих особистостей, до 

проектів, у яких беруть участь десятки тисяч людей (наприклад, розроблення і 

створення великого територіально-промислового комплексу). Щоб скласти план 

робіт стосовно реалізації великих і складних проектів, які створено з тисяч 

окремих досліджень і операцій, необхідно описати його за допомогою певної 

математичної моделі. Таким засобом опису проектів (комплексів) є сіткова 

модель. 

Управлінські рішення за фазами та етапами життєвого циклу 

міжнародного проекту включають: ініціацію, розробку, реалізацію та 

експлуатацію. Управлінські дії, спрямовані на виконання проекту, складаються з 

сукупності операційних рішень. За наведеною структурою життєвого циклу 

проекту виділяють дванадцять базових послідовних рішень. Головна їхня мета – 

визначитися з доцільністю і вжити заходів для своєчасного переходу до 

наступного етапу або фази проекту. Останні є між фазними стратегічними 

рішеннями – окремою сукупністю операцій, яка має свою логічну послідовність 

і особливості реалізації. Їхня специфіка полягає в тому, що їх завжди приймають 

тільки за участі замовника та інвестора міжнародного проекту. 

 

Завдання до теми 2 

1. Сформулюйте ключові причини появи управління міжнародними 

проектами. 

2. Наведіть приклади формулювання мети, продукту і результат управління 

міжнародними проектами. Як сформулювати мету міжнародного проекту? Як 

формулювати мету управління міжнародним проектом? 

3. Розкрийте зміст діяльності з управління виконанням міжнародного 

проекту. 



 16 

4. Сформулюйте фактори успішного планування та проведення 

моніторингу міжнародного проекту. 

5. Проаналізуйте економічну функцію, зміст діяльності з управління 

створенням продукту міжнародного проекту. 

6. Системно обґрунтуйте найважливіші соціально-економічні аспекти 

(позитивні та негативні), пов’язані з прийняттям управлінських рішень з 

міжнародного проекту. 

Завдання 1 За даними таблиць 1.2 і 1.3 побудуйте сітковий графік і 

визначте його основні параметри аналітичним, графічним і табличним 

методами. Результати розрахунків зведіть до таблиці 1.4. 

 

Таблиця 1.2 – Вихідні дані для побудови сіткового графіка 

Шифр 

робіт 

Одиниця 

виміру 

Варіанти контрольних робіт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

0,1 дні 8 3 5 6 4 7 5 6 9 8 

0,2 дні 6 5 7 8 9 4 8 7 9 8 

0,3 дні 7 8 6 5 4 9 7 9 6 9 

1,2 дні 12 13 15 16 14 11 14 16 14 12 

1,5 дні 8 7 9 10 6 11 6 7 9 7 

1,6 дні 5 7 8 9 9 7 10 5 8 10 

2,3 дні 17 12 15 11 16 13 15 16 11 10 

2,4 дні 6 4 5 6 7 8 7 15 6 4 

2,5 дні 16 16 12 14 13 15 16 12 13 14 

2,7 дні 11 12 15 10 13 11 13 16 12 11 

3,4 дні 11 10 13 12 14 15 10 10 15 12 

4,7 дні 3 5 6 7 4 6 5 8 13 3 

5,8 дні 13 16 14 16 12 14 13 12 6 16 

6,8 дні 7 8 9 6 10 9 7 9 8 10 

6,9 дні 4 5 6 5 7 6 5 5 7 7 

7,11 дні 9 12 10 11 13 12 13 10 13 9 

8,11 дні 14 10 12 13 15 11 10 13 12 13 

9,10 дні 5 8 7 6 9 8 5 8 5 7 

10,12 дні 7 4 5 6 8 6 4 5 8 5 

11,12 дні 13 8 11 12 10 9 13 12 10 8 
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Таблиця 1.2 – Коефіцієнти приведення тривалості робіт 

Остання 

цифра 

шифру 

Попередня цифра шифру 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,6 

2 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,0 1,05 1,10 

3 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 

4 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,0 2,05 2,10 

5 2,15 2,20 2,25 2,30 2,35 2,40 2,45 2,50 2,55 2,60 

6 2,65 2,70 2,75 2,80 2,85 2,90 1,95 3,0 3,05 3,10 

7 3,15 3,20 3,25 3,30 3,35 3,40 3,45 3,50 3,55 3,60 

8 3,65 3,70 3,75 3,80 3,85 3,90 3,95 4,0 4,05 4,10 

9 4,15 4,20 4,25 4,30 4,35 4,40 4,45 4,5 4,55 4,60 

0 4,65 4,70 4,75 4,80 4,85 4,90 4,95 5,0 5,05 5,10 

 

Завдання вибирають так. З таблиці 1.2 вибирають завдання за останньою 

цифрою шифру залікової книжки студента, а потім з таблиці 1.3 – коефіцієнт 

приведення, який збільшує (зменшує) тривалість кожної роботи (варіант 

таблиці 1.2) шляхом множення її тривалості на коефіцієнт (таблиця 1.3). 

 

Таблиця 1.4 – Резерви часу подій та робіт (дні) 

Номер 

події 

Пізній 

строк 

настання 

події 

Ранній 

строк 

наста-

ння 

події 

Резерв 

часу 

події 

Номера 

робіт 

Повний 

резерв 

часу 

Вільний 

резерв 

часу 

робіт 

Приват-

ний 

резерв 

часу 

першого 

виду 

Приватний 

резерв часу 

другого 

виду 

 

Спочатку необхідно побудувати чорновий варіант сіткового графіка, щоб 

раціонально розташувати роботи, уникаючи їх перетину. Після побудови 

графіка над стрілками, які визначають роботи, необхідно вказати їх тривалість, 

а події необхідно пронумерувати. 
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Методичні вказівки щодо виконання завдання 2 

2.1 Аналітичний метод розрахунку сіткової моделі 

Після правильної побудови сіткової моделі необхідно провести її повний 

аналіз, який складається з чотирьох етапів. 

Етап 1 Визначення шляхів побудови сіткової моделі 

Сіткова модель включає такі види шляхів: а) повний шлях – шлях або 

декілька шляхів, які з’єднують вихідну та завершальну подію; б) шлях, який 

передує відповідній події; в) шлях, який іде за цією подією; г) критичний шлях 

– максимально можливий шлях від вихідної до завершальної події. 

Етап 2 Визначення моментів настання всіх подій сіткового графіка 

До моментів настання всіх подій сіткового графіка належать: а) дата 

раннього початку події – довжина максимально можливого шляху від I до i: 

                                        Трі = t ( L ( I ÷ i ) max ),                                             (1) 

де I – вихідна подія; і – будь-яка інша подія окрім вихідної та завершальної; 

б) дата пізнього початку події – різницю між довжиною критичного 

шляху і максимально можливим шляхом від даної події до завершальної: 

                                       Тпі = Lкр – t ( L ( i ÷ C ) max ),                                    (2) 

де Lкр – довжина критичного шляху; С – завершальна подія. 

в) повний резерв часу настання події – різниця між пізньою і ранньою 

датою настання події, який свідчить наскільки можливо стримати настання цієї 

події без зміни критичного шляху: 

                                                     Rпі = Тпі  – Трі,                                                (3) 

де Трі – дата раннього початку події; Тпі – дата пізнього початку події. 

Події, які знаходяться на критичному шляху, повинні мати нульовий 

повний резерв. 

Етап 3 Знаходження параметрів, які характеризують роботи 

Для більш повного оцінювання сіткової моделі необхідно визначити 

наступні параметри, які характеризують роботи: а) дату раннього початку 

роботи, яка наявна на сітковій моделі: 

                                                      Трп
i-j = Трі,                                                     (4) 
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де i-j – позначення роботи, яка складається з події, що передує, – і, та 

завершальної події – j. 

б) дату раннього закінчення роботи сіткової моделі: 

                                                  Трз
ш-о =  Трп

ш-о  + е (ш−о);                                 (5) 

в) дату пізнього закінчення роботи: 

                                                           Тпз
і-j = Tпj;                                                  (6) 

г) дату пізнього початку роботи: 

                                           Тпп
і-о = Тпз

і-о –  е (ш−о).                                            (7) 

Етап 4 Виявлення резервів часу на сітковій моделі 

Необхідно визначити резерви часу на сітковій моделі, тобто такі часові 

відрізки, які можна оптимізувати. 

На сітковій моделі можуть існувати такі варіанти: 

а) одна подія настає у свій найпізніший строк, а інша – наступна, у свій 

найбільш ранній строк. Ця величина називається повним резервом часу: 

                                                Rп
і-j = Тпп

і-j – Трп
i-j;                                               (8) 

б) вільний резерв часу – запас часу, на який можна збільшити тривалість 

окремої роботи, не змінюючи при цьому довжину критичного шляху. Він 

визначається у тому разі, якщо дві події настають у свої найбільш ранні строки: 

                                           Rв
i-j = ( Tp(j) – Tp(i) ) – t (i-j) ;                                     (9) 

в) приватний резерв часу першого виду – запас часу, яким можна 

володіти під час виконання цієї роботи, якщо вихідна подія настає у свій 

найпізніший строк, а завершальна – у свій найбільш ранній строк. Цей резерв 

допускає появу негативного значення і в цьому разі його беруть таким, що 

дорівнює нулю: 

                                            RI
i-j = ( Tp(j) – Tп(i) ) – t (i-j) ;                                  (10) 

г) приватний резерв часу другого виду – запас часу, який можна мати у 

своєму розпорядженні під час виконання даної роботи, передбачаючи, що 

обидві події настають у свої найпізніші строки: 

                                            RIІ
i-j = ( Tп(j) – Tп(i) ) – t (i-j).                                  (11) 
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Для робіт, які знаходяться на критичному шляху, усі резерви часу будуть 

дорівнювати нулю. 

 

2.2 Графічний метод визначення параметрів сіткової моделі 

Якщо кількість подій на сітковій моделі невелика (до 50–70), тоді можна 

використати графічний метод для визначення її параметрів. За допомогою 

цього методу можна визначити повний і вільний резерви часу робіт, узявши за 

базу основні параметри подій. При цьому слід ураховувати, що на сітковому 

графіку у верхньому секторі кола події вказують її номер, у правому – пізній 

строк настання події, у нижньому – номер події, через яку проходить 

критичний шлях, і у лівому – ранній строк настання події. 

Для визначення повного резерву часу кожної роботи сіткової моделі 

необхідно з числа, що знаходиться у правому секторі кінцевої події відняти 

число, яке розташовано у лівому секторі вихідної події та тривалість роботи. 

Вільний резерв часу визначається відніманням із числа, що знаходиться у 

лівому секторі наступної події числа, яке розташоване у лівому секторі 

попередньої події та тривалості роботи. 

 

2.3 Табличний метод визначення параметрів сіткової моделі 

Аналогічний розрахунок можливий у вигляді таблиці, що заповнюють за 

певними правилами. Спочатку необхідно заповнити числівник клітинки 

головної діагоналі й числівники побічних клітинок над головною діагоналлю. 

Числівники побічних клітинок над головною діагоналлю заповнюють таким 

чином, щоб рядок таблиці відповідав вихідній події, а стовпчик – кінцевій. 

Числівники побічних клітинок під головною діагоналлю заповнюють, щоб 

вихідній події роботи відповідав стовпчик нашої таблиці, а кінцевій – рядок. 

Шляхом додавання чисельника клітинки головної діагоналі та чисельника 

побічної клітинки, що знаходиться у цьому рядку, отримуємо знаменник. 

Заповнюємо числівник другої головної клітинки шляхом перенесення 

максимального з знаменників клітинок, що знаходяться вище за неї у цьому 
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стовпчику. В останній клітинці головної діагоналі числівник має дорівнювати 

знаменнику. 

Тепер заповнюємо клітинки, що знаходяться під головною діагоналлю 

шляхом віднімання від знаменника останньої головної клітинки числівника 

побічної клітинки, що знаходиться у цьому рядку, і результат записуємо до 

знаменника. Заповнюємо знаменник клітинки головної діагоналі шляхом 

вибору мінімального зі знаменників, що знаходяться нижче за цю клітинку у 

цьому ж самому стовпці. 

Основні правила розрахунку параметрів сіткового графіка табличним 

способом: 

1. Число, яке записано в останній клітинці головної діагоналі, свідчить 

про продовження критичного шляху. Для визначення подій, які перебувають на 

критичному шляху, необхідно знайти такі клітинки головної діагоналі, де 

числівник і знаменник дорівнюють один одному. Ці події перебувають на 

критичному шляху. 

2. Числівник клітинки головної діагоналі показує ранні строки настання 

відповідної події, а також ранній початок робіт, що виходять від цієї події. 

3. Знаменники клітинок головної діагоналі свідчать про пізні строки 

настання відповідної події, а також пізнє завершення робіт, які належать до цих 

подій. 

4. Різниця між знаменником і числівником клітинок головної діагоналі 

свідчить про повний резерв часу відповідної події. 

5. У знаменнику в побічних клітинках над головною діагоналлю вказують 

на раннє завершення відповідної роботи. 

6. Знаменники у побічних клітинках під головною діагоналлю вказують 

на пізнє начало відповідної роботи. 

7. Різниця між знаменником головної клітинки і знаменником побічної 

клітинки над головною діагоналлю, що розташовано у цьому ж самому стовпці, 

указує на повний резерв часу відповідної роботи. 
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8. Вільний резерв часу роботи визначають шляхом віднімання з 

числівника клітинки головної діагоналі знаменника побічної клітинки над 

головною діагоналлю, що стоїть у цьому ж самому стовпці. 

9. Приватний резерв часу першого виду визначають, як різницю між 

числівником і знаменником клітинки головної діагоналі та числівником 

побічної клітинки, що розташовано над головною діагоналлю у цьому ж 

самому стовпці. 

10. Приватний резерв часу другого виду це різниця між знаменником 

побічної клітинки, що знаходиться над головною діагоналлю, і знаменником 

головної клітинки, що розташовано у цьому ж самому стовпці. 

 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте теоретично-методологічні причини появи управління 

міжнародними проектами. 

2. Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що процесом обов’язково потрібно 

управляти в сучасному розумінні? Як би ви особисто визначили взаємозв’язок 

між управлінською та продуктно-технологічною діяльністю в міжнародному 

проекті?  

3. У чому суперечність між рівнями розвитку продуктно-технологічної та 

управлінської діяльності в управлінні міжнародними проектами? 

4. Як трактуються три види управлінських дій з управління міжнародними 

проектами? 

5. Що є спільного в розподілі управлінських рішень за фазами та етапами 

життєвого циклу міжнародного проекту? 

6. Чи погоджуєтеся ви з опрацьованою схемою розподілу управлінських 

рішень за фазами та етапами життєвого циклу міжнародного проекту? 

7. Чому таке широке розповсюдження набула класична схема поетапного 

планування міжнародного проекту? 

Література: [1, с. 35−43; 3, с. 112−156; 6, с. 176−197; 8, с. 125−163; 13,        

с. 68−97]. 
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Практичне заняття № 3 

Тема. Системний метод в управління міжнародними проектами. 

Проблеми під час управління міжнародним проектом 

Мета: знати чинники, що впливають на взаємодію окремих осіб в рамках 

соціально-економічної системи: організації, підприємства, суспільства тощо; 

уміти з’ясувати взаємозв’язки між управлінською та продуктивно-

технологічною діяльністю в міжнародному проекті; знати загальні 

закономірності розподілу управлінських рішень за фазами та етапами 

життєвого циклу міжнародного проекту: ініціалізації, розробки, реалізації та 

експлуатації; уміти під час поетапного планування проекту використовувати 

спеціальні інструменти і методики: структуру декомпозиції робіт, організаційну 

структуру виконавців проекту, матрицю відповідальності, технологічні критерії 

пакетів робіт, часткові мережеві моделі, зведений календарний графік проекту; 

навчити студентів після находження критичного шляху і резервів часу робіт та 

оцінювання вірогідності виконання проекту в заданий строк проводити 

всебічний аналіз сіткового графіка та вживати заходів щодо його оптимізації. 

Короткі теоретичні відомості 

Будь-яка діяльність реалізується завдяки взаємодії окремих осіб у рамках 

соціально-економічної системи: організації, підприємства, суспільства тощо. 

Вона спрямована на отримання конкретного продукту або досягнення бажаного 

стану системи. Взаємодію між особами необхідно координувати. Проект є 

тимчасовою діяльністю. Управляти проектом необхідно протягом усього його 

життєвого циклу. Створення продукту проекту з унікальними властивостями 

завдяки реалізації спеціально спланованих дій з впровадження інновацій 

потребує і спеціальних методів й підходів до управління. Кожен проект можна 

розглядати як унікальний соціокультурний організм, який «живе» за власними 

внутрішніми закономірностями.  

Управління міжнародним проектом – це процес прийняття компетентних 

рішень командою управління проектом стосовно результативної та ефективної 

координації дій як цілісної системи для отримання продукту проекту з 
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унікальними властивостями за показниками цінності, якості, часу, вартості та 

задоволеності заінтересованих сторін. Сьогодні під словосполукою «управління 

проектами» розуміють окремий вид економічної діяльності. Управління 

проектами розглядають як симбіоз науки і мистецтва, застосування в них 

професіональних здібностей для виробництва продукту міжнародного проекту. 

За визначенням Інституту управління проектами США управління проектами – 

це мистецтво керівництва й координації людських і матеріальних ресурсів 

протягом життєвого циклу проекту шляхом застосування системи сучасних 

методів і техніки управління для досягнення визначених у проекті результатів 

за складом і обсягом робіт, вартістю, часом, якістю та задоволеністю учасників 

проекту. 

Спланованими результатами управління міжнародним проектом на всіх 

фазах є відповідні документи. Так, на передінвестиційній фазі – це концепція, 

техніко-економічне обґрунтування, бізнес-план, експертний висновок, статут, 

логічна матриця проекту, а також оформлене рішення про перехід до наступної 

фази розроблення проекту. Найбільш універсальним методом в управлінні 

проектами є системний. Його розуміють у рамках системного підходу та 

системного аналізу діяльності. Підтвердженням того факту, що системний 

підхід є основою управління проектами, є його внесення як окремої галуззі 

знань до переліку кваліфікаційних вимог до компетенції сучасного фахівця з 

управління проектами. Управління проектом є синтетичним видом діяльності.  

Розрахунки основних параметрів сіткових графіків має бути використано 

під час аналізу й оптимізації сіткових стратегічних планів опрацювання 

проектів. Оптимізація сіткових графіків полягає у покращенні процесів 

планування, організації й управління комплексом робіт для скорочення витрат 

економічних ресурсів і підвищення фінансових результатів з заданими 

обмеженнями. Під час оптимізації аналізують структуру графіка, 

трудомісткість і тривалість виконання кожної роботи, вірогідність завершення 

розробок у заданий строк і завантаження виконавців. 
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Завдання до теми 3 

1. Сформулюйте ключові ознаки та види технології виконання робіт у фазі 

ініціалізації проекту. Як представити бізнес-ідею проекту? Як розробити 

концепцію міжнародного проекту? 

2. Як розробити техніко-економічне обґрунтування проекту, зокрема 

бюджет та фінансові показники проекту? Як розробити логічну матрицю 

міжнародного проекту? 

3. Наведіть технологію прийняття стратегічного рішення про перехід до 

фази розроблення проекту. 

4. Розкрийте технологію виконання робіт на фазі розроблення проекту. Як 

розробити WBS–структуру міжнародного проекту? 

5. Як розробити OBS–структуру міжнародного проекту? Як розробити 

матрицю відповідальності міжнародного проекту? 

6. Проаналізуйте економічну функцію, зміст і завдання виконання робіт у 

фазі реалізації міжнародного проекту. 

7. Системно обґрунтуйте найважливіші соціально-економічні аспекти 

технології виконання робіт на фазі експлуатації та закриття міжнародного 

проекту. 

 

3.1 Оптимізація сіткового графіка 

Завдання 1 Провести окремо оптимізацію сіткового графіка, який було 

отримано у результаті виконання завдання 2.1, згідно з вибраним варіантом. 

Для коректного проведення розрахунків необхідно побудувати таблицю 1.5. 

Таблиця 5 – Вихідні дані для проведення оптимізації сіткового графіка 

№ 

пор. 

Робо-

та 

 

 

 

 

(i,j) 

Тривалість 

роботи, на добу 

Вільний 

резерв 

часу 

роботи, 

на добу 

 

Rc(i,j) 

Вартість 

роботи, 

умов. грн  

 

 

 

c(i,j) 

Коефіцієнт 

витрат на 

прискорення 

роботи,  

грн /добу  

 

h (i,j) 

 Зменшення 

вартості 

проекту, 

умов. грн 

 

 

∆с (i,j) 

 

 

a(i,j) t(i,j) 

 

 

b(i,j) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Примітка. Графи 2, 4 та 6 заповнюють у табл. 1.5 відповідно до 

проведених розрахунків у завданні 2.1. Граничні значення тривалості робіт a(i,j) 

і b(i,j) заповнюються студентами у довільній формі, але з додержанням 

необхідної умови: a(i,j) ≤ t(i,j) ≤ b(i,j). Вартість роботи c(i,j) також вибирається 

студентами самостійно (число має бути у діапазоні від 10 до 100).  

Коефіцієнт витрат на прискорення роботи h (i,j) вибирають з діапазону 

чисел від 1 до 10. Показник ∆с (i,j) розраховують за формулою 15. Але для 

робіт, вільні резерви часу яких повністю використано на збільшення їх 

тривалості, тобто b(i,j) – a(i,j) > Rc(i,j), для знаходження зменшення вартості 

проекту h (i,j) помножуємо на Rc(i,j) відповідної роботи. 

 

Методичні вказівки щодо виконання завдання 3.1 

Спочатку розглянемо аналіз та оптимізацію календарних сіток, у яких 

задають тільки оцінки тривалості робіт. Аналіз сіткового графіка 

розпочинається з аналізу топології сітки, що включає контроль побудови 

сіткового графіка, установлення доцільності вибору робіт, ступеня їх 

розподілення. Далі проводять класифікацію та групування робіт за величиною 

резервів. Треба зазначити, що величина повного резерву часу далеко не завжди 

може достатньо точно характеризувати, наскільки важким є виконання тієї або 

іншої роботи некритичного шляху. Усе залежить від того, на яку послідовність 

робіт поширюється розрахунковий резерв, яка тривалість цієї послідовності. 

Аналіз сіткового графіка передбачає також вирівнювання коефіцієнтів 

напруги робіт:  

                                               Кн(ij) = ,
)()(

)(max)(

LкtLкt

LкtLt




                                       (12) 

де t (Lmax) – тривалість максимального шляху, що лежить через цю роботу; 

t'(Lк) – тривалість відрізку шляху t(Lmax), що співпадає з критичним шляхом. 

За допомогою цього коефіцієнта можна визначити ступінь важкості 

виконання у строк кожної групи робіт некритичного шляху. Коефіцієнт 

напруги робіт може змінюватися у межах від 0 (для робіт, у яких відрізки 

максимального зі шляхів, що не співпадають з критичним шляхом, складаються 
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з фіктивних робіт нульової тривалості) до 1 (для робіт критичного шляху). Чим 

ближче коефіцієнт до 1, тим складніше виконати дану роботу у встановленні 

строки. Чим ближче Кн(ij) до 0, тим більший відносний резерв має максимальний 

шлях, який проходить через цю роботу. 

Розраховані коефіцієнти напруги дозволяють додатково класифікувати 

роботи за зонами. Залежно від величини Кн(ij) виділяють три зони: критичну 

(Кн(ij)>0,8); підкритичну (0,6≤ Кн(ij)≤0,8); резервну (Кн(ij)<0,6). 

Під час аналізу сіткових графіків проводять розрахунки вірогідності 

настання завершальної події у заданий строк Тд. При цьому найчастіше 

враховують тільки роботи критичного шляху, використовуючи закон 

нормального розподілення tij, тобто: 

                                              Z = 




ijt

ТкTд

2
,                                               (13) 

де Z – аргумент нормальної функції розподілення вірогідностей;                

Tк – строк настання завершальної події (за розрахунком) у днях; Σσ2
tij – сума 

дисперсії робіт, що перебувають на критичному шляху. 

Визначивши Z з таблиці значень функції Лапласа, що наводиться в 

літературі, визначають вірогідність настання завершальної події у заданий 

строк. Розподілення ресурсів (виконавців) за строками робіт визначають 

шляхом побудови «карти проекту» або графіку потреби у виконавцях. 

Під час оптимізації графіка з необмеженою кількістю ресурсів прагнуть 

до того, щоб на роботах критичного та підкритичного шляхів обсяг ресурсів 

(кількість виконавців) точно відповідав їх потребі для виконання розробки у 

заданий строк. На практиці під час спроб ефективного покращення складеного 

плану неминуче введення додатково до оцінювання строків чинника вартості 

робіт. Оптимізацію сіткового графіка з урахуванням вищезгаданого чинника 

проводять за методом «час – вартість». 

За цим методом оптимізацію прийнято розділяти на окрему та 

комплексну. Видами окремої оптимізації сіткового графіка є: мінімізація часу 

виконання комплексу робіт з заданою його вартістю; мінімізація вартості 
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комплексу робіт з заданим часом виконання проекту. Комплексна оптимізація 

являє собою знаходження оптимального співвідношення величин вартості та 

строків виконання проекту залежно від конкретних цілей, які ставляться під час 

його реалізації. 

Під час використання методу «час – вартість» передбачають, що 

зменшення тривалості роботи пропорційно до збільшення її вартості. Кожна 

робота (i,j) характеризується тривалістю t(i, j), що може знаходитися у межах  

 a(i,j) ≤ t(i,j) ≤ b(i,j),          (14) 

де a(i,j) – мінімально можлива тривалість роботи (i,j), яку тільки можливо 

виконати в умовах розроблення; b(i,j) – нормальна тривалість виконання роботи 

(i,j). 

При цьому вартість с(i,j) роботи (i,j) знаходиться у межах від сmin(i,j) (з 

нормальною тривалістю роботи) до cmax(i,j) (з мінімально можливою тривалістю 

роботи). 

Змінення вартості роботи розраховують за формулою: 

 ∆с (i,j) =       jihjitjib ,,,  .          (15) 

Величина h(i,j) свідчить про витрати на прискорення роботи (i, j) 

(порівняно з нормальною тривалістю) на одиницю часу: 

 h(i,j) = 
   
   jiajib

jicjic

,,

,, minmax




.          (16) 

Найбільш очевидний варіант окремої оптимізації сіткового графіка з 

урахуванням вартості передбачає використання резервів часу робіт. Тривалість 

кожної роботи, яка має резерв часу, збільшують доти, доки не буде вичерпано 

цей резерв або поки не буде досягнуто верхнє значення тривалості b (i,j). При 

цьому вартість реалізації проекту, яка до оптимізації складала: 

 С =  
ji

jic
,

, ,          (17) 

     зменшиться на величину: 

 С =  
ji

jic
,

,  =        
ji

jihjitjib
,

,,, .          (18) 
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Для проведення окремої оптимізації сіткового графіка, окрім тривалості 

робіт t(i, j), необхідно знати їх граничні значення a(i,j) і b(i,j), а також показники 

витрат на прискорення робіт h(i,j), що розраховують за формулою 16. 

Тривалість кожної роботи t(i,j) доцільно збільшити на величину такого резерву, 

щоб не змінити ранні (очікувані) строки настання всіх подій сітки, тобто на 

величину вільного резерву часу Rc (i,j). 

 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте три групи знань та основних учасників процесу 

управління міжнародними проектами. 

2. Чи погоджуєтеся ви з узагальненим представленням технології 

виконання робіт з управління міжнародним проектом у вигляді процесної 

моделі?  

3. У чому суперечність між рівнями шаблону листа супроводження 

документу міжнародного проекту? 

4. Як трактується технологія виконання робіт у фазі ініціації міжнародного 

проекту? 

5. Що є особливого в технології прийняття стратегічного рішення про 

перехід до фази розроблення міжнародного проекту? 

6. Чи погоджуєтеся ви з опрацьованою матрицею оцінки заінтересованих 

сторін міжнародного проекту? 

7. Чому таке широке розповсюдження набула технологія виконання робіт у 

фазі розроблення міжнародного проекту? 

Література: [1, с. 116−127; 4, с. 52−64; 9, с. 46−66; 12, с. 221−225; 14,              

с. 75−81]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Застосування знань з управління проектом на практиці 

Мета: знати як застосовувати знання з управління міжнародним 

проектом на прикладі створення відеофільму «Запорізький феномен»; уміти 
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розробляти структури проекту, будувати календарний графік, бюджет і робочі 

завдання на пакети робіт міжнародного проекту. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Досить велика трудомісткість розроблення міжнародних проектів 

зумовлює необхідність застосування сучасних інформаційних технологій. 

Сьогодні є велика кількість спеціалізованих програмних продуктів з управління 

проектами, які детально описані в сучасній літературі. На практичному занятті 

розглянемо один з міжнародних проектів, пов'язаний з реалізацією стратегії 

регіонального розвитку. Варіанти бізнес-ідеї цього проекту застосовані під час 

навчання представників органів державної виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, громадських об’єднань і бізнесу Запорізької області в рамках 

проекту партнерства Канада−Україна «Регіональне врядування та розвиток». 

Досягнення однієї зі стратегічних цілей має зробити Запорізький край 

інвестиційне привабливою територією з високотехнологічними індустріальним 

та аграрним комплексами. Для цього передбачено виконати відповідні дії, 

зафіксовані в десяти операційних цілях. Одна з операційних цілей передбачає 

необхідність забезпечення інформаційної підтримки та маркетингового 

обслуговування інвестиційної діяльності. Така мета є комплексною і потребує 

декомпозиції. Першим компонентом декомпозиції виступає інформаційна 

підтримка. Це багатоаспектне поняття вимагає уточнення з позицій отримання 

максимального ефекту для досягнення стратегічної мети. Критеріями 

оцінювання ефективності компонента можуть бути індекс інвестиційної 

активності, динаміка іноземних інвестицій, структурні показники інвестиційної 

активності за формами власності тощо. При цьому постає проблема пошуку 

нетрадиційних способів інформаційної підтримки або традиційних способів з 

нетрадиційним змістом.  

В основі розроблення WBS-структури лежить інформація, яка міститься в 

документі «Логічна матриця проекту». На верхньому рівні WBS-структури 

вказується продукт проекту, який зафіксовано у комірці С1 логічної матриці. 
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Наступний рівень складається з переліку дій, відбитих у комірці D1. Робочі 

області WBS-структури визначені на основі виділення окремих частин 

продукту проекту. Зазначених двох рівнів WBS-структури недостатньо для 

планування робіт з проекту. Тому кожна з дій другого (нижчого) рівня розбита 

на пакети робіт, які їх виконавці розіб’ють на ще дрібніші компоненти. Для 

кодування зазначених рівнів зазвичай використовують буквену символіку. 

Тому для кодування пакетів робіт в розробленій WBS-структурі 

використовують буквені позначення дій та додають цифрові значення через 

крапку. 

 

Завдання до теми 4 

1. Сформулюйте ключові ознаки проекту створення відеофільму 

«Запорізький феномен». 

2. Наведіть приклади виокремлення етапів: аналіз проблемної ситуації; 

формування бізнес-ідеї проекту; розроблення концепції проекту; розроблення 

статуту проекту; розроблення логічної матриці проекту; розроблення елементів 

плану проекту; моніторинг виконання проекту. 

3. Розкрийте інтерактивну сторону розроблення WBS-структури проекту. 

4. Сформулюйте чинники успішного розроблення OBS-структури проекту. 

5. Проаналізуйте економічну функцію успішної побудови календарного 

графіку проекту. 

6. Системно обґрунтуйте статті розроблення бюджету проекту. 

7. Наведіть приклади розроблення робочих завдань на пакети робіт 

проекту. Як здійснюється моніторинг виконання проекту? 

 

4.1 Сітковий графік розробки нової моделі комп’ютера 

Завдання. Застосування сіткового моделювання під час планування ходу 

проекту і спостереження за ним. 

 

Методичні рекомендації щодо виконання завдання 

Менеджер проекту складає таблицю з переліком робіт із вказівкою 
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послідовності їх виконання.  

У таблиці 6 наведено приклад переліку операцій і послідовності їх 

виконання. Сітковий графік зображено на рис. 1.1. 

 

Таблиця 1.6 – Визначення операцій і оцінювання їх тривалості 

Операції Позначення Найближча 

попередня 

операція 

Тривалість у 

тижнях 

Конструювання A - 21 

Виготовлення дослідного зразка B A 5 

Підбір обладнання C A 7 

Тестування дослідного зразка D B 2 

Придбання і монтаж 

обладнання 

E C,D 5 

Розробка технології F C,D 8 

Складання завершального звіту G E,F 2 

 

Рис. 1.1 – Сітковий графік проекту створення нової моделі комп’ютера. 

 

Процедуру обчислення показників визначення резерву часу і критичного 

шляху найлегше пояснити на простому сітковому графіку. Він зображений на 

рис. 1.2.  

Буквами позначені операції, а цифрами – їхня середня тривалість. 
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Простий сітковий графік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 – Етапи розрахунку параметрів сіткового графіка. 

 

Завдання 2 Опрацювання сіткового графіка на основі трьох оцінок 

довготривалості операцій. Під час виконання завдання використовуються 

попередні дані, але тривалість кожної операції встановлюється на основі трьох 

оцінок. 

Рекомендації до розв’язання 

1. Складіть перелік усіх операцій, які потрібно виконати у ході проекту. 

2. Визначите послідовність виконання цих операцій і побудуйте сітковий 

графік, що відображає послідовність. 

3. Для визначення тривалості операцій використовуються три наступні 

оцінки: а – оптимістична оцінка тривалості: реальний мінімальний період часу, 

протягом якого може бути виконана операція. Існує дуже невелика імовірність, 

що звичайно оцінюється як 1%, що ця операція буде завершена в більш 

короткий термін; m – найбільш ймовірна оцінка тривалості: найбільш точне 

A,2 

B,5 

C,4 

D,3 

A,2 

B,5 

C,4 

D,3 

A,2 

B,5 

C,4 

D,3 

A,2 

B,5 

C,4 

D,3 

Етап А: Визначте ранній 

термін початку операцій 
Етап В: Визначте ранній 

термін закінчення 
операцій 

Етап С: Визначте 

кінцевий термін початку 

і закінчення операцій 

ES=2 

ES=2 

ES=0 
ES=7 

ES=0 

EF=2 

ES=2 

EF=7 

ES=7 

EF=10 

ES=2 

EF=6 

LS=2 

ES=2 

LF=7 

EF=7 

LS = 0 LF =2 

ES = 0, EF=2 

LS=7 LF =10 

ES=7, EF=10 

LS=3 LF =7 

ES=2, EF=6 
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припущення періоду часу, необхідного для виконання конкретної операції. 

Оскільки m є найбільш ймовірною тривалістю, це значення являє собою також 

моду - розподілу; b – песимістична оцінка тривалості: максимальний реальний 

період часу, протягом якого операція має бути виконана. Існує дуже невелика 

імовірність, що звичайно оцінюється як 1 %, що виконання цієї операції займе 

більше часу. 

Зазвичай, ці оцінки даються безпосередніми виконавцями конкретної 

операції. 

4. Обчисліть очікуваний час кожної операції. Він розраховується за 

формулою: 

6

4 bma
ЕТ


 . 

Цей розрахунок заснований на статистичній концепції -розподілу, 

відповідно до якого найбільша, ймовірна оцінка тривалості операції (m) важить 

у 4 рази більше, ніж оптимістична (а) чи песимістична (b) оцінки тривалості. - 

розподіл ймовірностей відрізняється універсальністю. Він може набувати 

різних форм й у спрощеній версії дозволяє прямо обчислювати середнє 

значення операції і середньоквадратичне відхилення. 

5. Визначите критичний шлях. Критичний шлях визначається так само, як 

в обговореному нами прикладі для однозначного оцінювання тривалості 

операцій, але з використанням значень очікуваного часу. 

6. Обчисліть дисперсію (2) тривалості операції. Дисперсія (2) для 

очікуваного часу кожної операції обчислюється за формулою: 

2=
2

6







  ab
 . 

Як видно, дисперсія являє собою квадрат різниці двох крайніх значень 

тривалості часу, розділеної на 6. Отже, очевидно, чим більше ця різниця, тим 

більше значення дисперсії. 

7. Визначте імовірність завершення проекту в призначений термін. 

Використання трьох оцінок тривалості операцій дає можливість оцінювати 

ступінь невизначеності терміну завершення проекту. 
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Завдання 3 Складання сіткового графіка з мінімальними витратами 

(компроміс час-витрати). 

Основною передумовою складання графіка мінімальних витрат є те, що 

між терміном виконання операції і вартістю проекту існує визначений 

взаємозв’язок. Якщо потрібно прискорити виконання операції, то затрачаються 

додаткові зусилля на таке прискорення операції. При цьому зберігаються 

засоби на підтримку (або просування) проекту. Витрати, пов’язані з 

достроковим виконанням операцій, одержали назву прямих витрат операцій. 

Витрати, пов’язані з підтримкою проекту, називають непрямими 

витратами проекту. До них належать накладні витрати, витрати на утримання 

виробничих приміщень, додаткові витрати у вигляді перевитрат яких-небудь 

ресурсів, а також, у визначених контрактних ситуаціях, витрати на виплату 

штрафів чи на невраховані заохочувальні платежі. Оскільки прямі витрати 

операцій і непрямі витрати проекту протягом проекту діють різноспрямоване, 

то при складанні графіка витрат дуже важливо визначити таку тривалість 

проекту, при якій вони були б зведені до мінімуму. Іншими словами, доцільно 

знайти золоту середину в компромісі часу-витрати. 

 

Рекомендації до розв’язання 

Процес пошуку такого компромісу складається з п’яти описаних далі 

етапів. Для їхнього пояснення розглянемо простий сітковий графік. Він 

складається з чотирьох операцій, узятих із графіка, зображеного на рис. 1.2.  

Припустимо також, що непрямі витрати залишаються незмінними 

протягом восьми днів, а потім збільшуються на 5 грош. од. у день. 

1. Побудуйте сітковий графік. Цей графік має включати наступні дані з 

кожної операції: a) нормальна вартість (найменша очікувана вартість даної 

операції); b) нормальний термін (час, що відповідає нормальної вартості); c) 

тривалість дострокового виконання операції (найменший термін, протягом 

якого можна виконати операцію); d) вартість дострокового виконання операції 

(вартість, що відповідає прискореному виконанню операції). 

2. Визначите збільшення вартості за дострокового виконання кожної 

операції за одиницю часу (припустимо, за день). Взаємозв’язок між часом 



 36 

виконання операції та її вартістю можна графічно відобразити, якщо нанести 

координати СС і СТ на графіку і з’єднати їх з координатами NT і NC за 

допомогою випуклої, ввігнутої чи прямої лінії Це можливо зробити яким-

небудь іншим способом, залежно від структури фактичної собівартості 

виконання операції. У нашому прикладі для всіх операцій приймемо лінійний 

зв’язок між тривалістю і вартістю. Таке допущення дуже часто застосовується 

на практиці, оскільки воно спрощує визначення денного збільшення вартості за 

дострокового виконання операції. 

3. Визначте критичний шлях. У вашому простому прикладі сіткового 

графіка критичний шлях складе 10 днів. На критичному шляху будуть 

розташовані операції А, B, D. 

4. Скоротіть критичний шлях з найменшим приростом вартості. 

Найпростіший метод виконання цього завдання: почніть з вихідного 

нормального графіка, скоротіть його критичний шлях на один день, видаливши 

його з операції з найменшою вартістю. 

5. Побудуйте графіки прямих, непрямих і загальних витрат і знайдіть 

точку мінімальних сумарних витрат. На графіку для нашого прикладу 

прийнято, що непрямі витрати зберігаються незмінними (10 грош. од. за день) 

протягом восьми днів, а в наступні два дні збільшуються щодня на 5 грош. од. 

Графік прямих витрат побудуйте на основі попередніх даних. Склавши непрямі 

і прямі витрати кожного дня, ви одержите криву загальної вартості проекту. 

Оформлення графічної частини. За результатами досліджень і 

проектування, необхідно на форматі А4 виконати графічну частину. 

 

 Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте поетапне представлення діяльності з управління 

міжнародними проектами. 

2. Чи погоджуєтеся ви з узагальненим представленням змісту семи етапів 

представлення діяльності з управління міжнародними проектами?  

3. У чому суперечність між розробленням статуту, логічної матриці та 

шаблоном листа супроводження документа міжнародного проекту? 
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4. Як трактується сутність запропонованої інноваційної ідеї та спосіб її 

використання для розв’язання конкретної проблеми організації: на прикладі 

Запорізького феномену? 

5. Що є особливого в технології визначення переліку робіт від створення 

творчих майстерень до передачі примірників замовнику міжнародного проекту? 

6. Чи погоджуєтеся ви з конкретним прикладом опрацьованої матриці 

міжнародного проекту? 

7. Чому таке широке розповсюдження набула технологія складання 

лінійного графіку робіт у фазі розроблення міжнародного проекту? 

Література: [4, с. 73–89; 5 с. 321–348; 6, с. 172–194; 11, с. 112–149; 15,               

с. 136–164; 18, с. 219–278]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Система поточного контролю і оцінювання знань з навчальної дисципліни 

«Міжнародні проекти» спрямована на мотивацію самостійної роботи студентів 

протягом семестру. Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною 

рейтинговою шкалою (табл. 2.1), яка доповнюється оцінками за національною 

системою і за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS. 

 

Таблиця 2.1 – Шкала оцінок 

Шкала оцінок 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

Відмінно 90–100 А – відмінно 

Добре 
82–89 В – дуже добре 

74–81 С – добре 

Задовільно 
64–73 D – задовільно 

60–63 Е – достатньо 

Незадовільно 

35–59 
FX – незадовільно  

(дозволяється перескладання) 

1–34 
F – неприйнятно  

(повторне вивчення навчальної 

дисципліни) 
 

Система нарахування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

«Міжнародні проекти» наведена в таблиці 2.2.  

 

Таблиця 2.2 – Система нарахування рейтингових балів 

№ 

пор. 
Вид контролю 

Максимальна 

кількість балів 

1 
Лекції (відвідування, наявність конспекту лекцій, 

робота на лекції) 
до 10 балів 

2 
Практичні заняття (відвідування, наявність 

конспекту, робота на практичному занятті) 
до 50 балів 

3 
Виконання контрольних робіт за змістовними 

модулями 
до 20 балів 

4 Складання заліку до 20 балів 

 Разом до 100 балів 
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На кожному практичному занятті студент може отримати максимальну 

оцінку – 12,5 балів (4 практичних завдань х 12,5 балів), тобто загалом 

максимальна кількість балів у ході виконання практичних робіт дорівнює 50. 

Практичне заняття складається з трьох складових і оцінюється за 12,5-

бальною системою за такими критеріями: відвідування, наявність конспекту – 

максимальна кількість балів 3,5; розв’язування задач – максимальна кількість 

балів 6; відповіді на контрольні питання – максимальна кількість балів 3. 

Критерії оцінювання знань на практичних заняттях: 

4 бали – студент дає обґрунтовані, глибокі й теоретично правильні 

відповіді на поставлені контрольні питання; демонструє здатність здійснювати 

порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки та 

узагальнення; здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до 

альтернативних поглядів на певне питання; використовує фактичні та 

статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; правильно 

розв’язує задачі або без помилок дає відповіді на тестові завдання; демонструє 

знання законодавчих і нормативних актів України, підручників, посібників, 

лекційного курсу; 

2 бали – студент у цілому володіє знанням матеріалу на рівні вимог, 

наведених вище, але у розкритті змісту питань ним допущені окремі суттєві 

помилки у формулюванні термінів і категорій, у розв’язуванні задач або 

відповідях на тестові завдання, використанні цифрового матеріалу, посиланні 

на конкретні періоди і дати; питання викладене не глибоко, у занадто стислій 

формі; 

0 балів – студент не відповідає на поставлене питання або відповідає 

неправильно. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає смислу 

питання і свідчить про нездатність студента зрозуміти питання. Неправильно 

розв’язує задачі за темою навчальної дисципліни або дає неправильні відповіді 

на тестові завдання. 
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Відповідальний за випуск к. е. н., доц. Л. М. Сакун 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др._____________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк.______. Наклад ________прим. Зам. №________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 


