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Вступ 
 

На сучасному етапі розвитку ринкового господарства у розвинених країнах 

використання управління проектами стало стандартом професійної діяльності 

ведення бізнесу, зокрема, у будівельній галузі, у контрактах Міністерства оборони 

США, у великих консалтингових фірмах, при реалізації великих соціальних 

проектів. Вплив управління  проектами особливо помітний у зв’язку з  розвитком 

інформаційних технологій. Сьогодні «світ управління проектами» поєднує 

національні і міжнародні організації – інвестиційні, промислові, будівельні, 

консалтингові та інжинірингові фірми, органи влади. Проводяться конгреси і 

симпозіуми, видаються журнали, книги, підручники, створюється програмне 

забезпечення та ін.  

У процесі переходу України до ринкових умов господарювання зростає 

актуальність використання управління проектами, що потребує підготовки 

висококваліфікованих фахівців в цій галузі. Окремі елементи управління проектами 

(організаційні структури, застосування календарного планування, сітьових графіків 

тощо) використовувались в Україні протягом десятків років, але, у цілому, з цим 

напрямком управління широкі кола вітчизняних фахівців були не надто обізнані. 

Головна причина полягала в тому, що управління проектами як комплексна, 

практична дисципліна не могла бути ефективно використана  в умовах високо 

централізованої системи управління нашою країною.  

Один з провідних спеціалістів у сфері управління проектами,  Г.Керцнер, 

назвав п’ять основних питань, які визначають сутність і необхідність не просто 

зміни сучасної управлінської парадигми, а й активного впровадження управління 

проектами в діяльність підприємств: чи складні  поставлені завдання технічно; які 

існують для їх виконання  обмеження: мінливі чи строго визначені оточенням та 

органами влади; чи є сильно обмеженими часові та бюджетні рамки; чи є 

необхідність виконання кількох завдань одночасно; чи є необхідність розширювати 

межі функціональності в кількох напрямках? Якщо хоча б на одне з цих питань у вас 

виникає позитивна відповідь – варто подумати про застосування управління 

проектами. 

Таким чином, в основі управління проектами як галузі знань та навчальної 

дисципліни знаходяться питання економічного обґрунтування проектних рішень: 

планування, організації, прогнозування, контролю,  координації (регулювання) 

процесу виконання проектів, організації  їх ресурсного забезпечення, оцінки 

інвестиційної привабливості різних варіантів їх реалізації за допомогою 

специфічних методів так, щоб  проект завершився вчасно, успішно і досяг своєї 

мети.  

Найважливіша передумова успішного застосування прийомів та методів 

економічного обґрунтування проектних рішень полягає у визначенні й розумінні 

цілей, які визначають сутність проекту. Визначення цілей та їх опис є основою для 

подальшої роботи над проектом. При постановці цілей проекту потрібно знайти 

відповіді на такі питання: як конкретно повинен виглядати результат проекту 

(характеристика результатів проекту); які умови повинні враховуватись у процесі 



реалізації проекту (вимоги та обмеження); хто це буде робити і коли це буде 

зроблено; скільки це буде коштувати? 

Згідно з навчальними планами підготовки магістрів зі спеціальності «Економіка 

підприємства» на факультеті менеджменту і маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського 

розрахункова робота з дисципліни «Економічне обґрунтування проектних рішень» є 

практичним втіленням набутих знань для реалізації практичних ідей і теоретичних 

навичок студента, а також підготовкою до виконання дипломних робіт студентів 

економічних спеціальностей освітнього ступеня «магістр». 

Розрахункова робота базується на фундаментальних та професійно-практичних 

знаннях і є основою формування знань з основних розділів прикладної економіки, 

організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки 

суспільного виробництва - підприємства; формування у студентів знань, навичок, 

світогляду для ефективного ведення господарської діяльності підприємства загалом 

та проектної діяльності зокрема шляхом застосування специфічних методів та 

інструментів, що забезпечують  досягнення проектних цілей. 

Метою розрахункової роботи з дисципліни «Економічне обґрунтування 

проектних рішень» є формування у студентів здібностей до забезпечення: 

ефективного обґрунтування проектних рішень  та управління проектною діяльністю 

на основі застосування специфічних методів та інструментів, що забезпечують  

досягнення проектних цілей; комплексного аналізу показників проекту та 

визначення шляхів їх оптимізації; узагальнення досвіду з управління проектами з 

метою визначення методичних і практичних напрямів їх подальшої реалізації.  

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти в результаті 

виконання розрахункової роботи мають продемонструвати такі результати навчання: 

знання: 

- сутності і особливостей проектної діяльності; основних цілей, фаз та процесів 

управління проектами; стандартів та професійних організацій в галузі проектного 

управління; видів і характеристик організаційних структур проекту; видів і 

характеристики організаційних структур проектних команд; основних напрямків та 

сучасного змісту  процесу структуризації проектів; інструментів проектного 

планування; змісту управління проектними ризиками; методики оцінювання 

виконання проекту; 

вміння: 

- відрізняти проектну діяльність від поточної; розробляти структуру проектних 

робіт; формувати організаційну структуру проекту; планувати виконання проекту в 

часі; визначати проектні витрати і необхідні ресурси; розробляти план реагування на 

ризики; оцінювати ступінь виконання проекту  за основними критеріями його 

успішності;  

 досвід: 

- розробки концепції проекту; узагальнення основних факторів оточення 

проекту та прийняття рішення  щодо його реалізації; застосування сучасного 

інструментарію управління проектами в процесі його реалізації; орієнтування в 

сучасних підходах до вибору організаційної структури проекту; визначення  та 

аналізу  відхилень реальних  показників реалізації  проекту від  запланованих і 

напрямів їх коригування. 
 



2. Основні етапи виконання  розрахункової роботи  

 

Основною формою ефективної організації самостійної роботи  студента з 
підготовки розрахункової роботи (РР) є планування розподілу часу на виконання 
необхідних видів робіт з врахуванням їх трудомісткості та взаємозв’язку. 

Виконання студентом РР передбачає послідовну реалізацію таких етапів: 

- вибір теми і об’єкта дослідження; 

- огляд літератури за темою роботи: законодавчої, нормативно-правової, 

спеціальної (зокрема тієї, що міститься в періодичних виданнях), підбір 

фактологічного та фактичного матеріалу; 

- складання плану та аналіз і обробка теоретичного та фактичного матеріалу; 

- написання й оформлення РР; 

- подання роботи на рецензування; 

- захист РР. 

Обов’язковим є додержання студентами орієнтовного графіка виконання РР, 

наведеного в таблиці 1, оскільки це забезпечує можливість своєчасного виявлення та 

усунення недоліків і помилок щодо її змісту та оформлення. 

Таблиця 1 

Графік виконання РР 
Тиждень 

навчання 

Розділ РР / етап виконання Навчальний час 

Ауд. СРС 

2 Отримання теми та завдання 522, корп. 7 - 

3 
Підбір та вивчення літератури. Складання 

плану.  

- 1 

4 -7  

Збір інформації про проект конкретного 

підприємства, особливості галузі, самого 

підприємства  

Виконання розділу 1. Обґрунтування та 

основні елементи проекту  

- 3 

8-9 Виконання розділу 2. Управління проектом - 3 

10-14 
Виконання розділу 3. Оптимізація 

параметрів проекту  

- 2 

15 

Доопрацювання розділів РР, написання 

висновків. 

Здача на попередню перевірку  

- 1 

16 Кінцевий термін здачі РР 522, корп. 7 - 

17-18 Захист КР згідно розкладу - 

 

Вибір теми і об’єкта дослідження. Тема РР вибирається студентом відповідно 
до проблемно-практичної спрямованості власних науково-дослідницьких інтересів 
згідно з переліками тем, затвердженими кафедрою економіки і підприємництва у 
розрізі дисципліни, представленими у даних методичних рекомендаціях та за 
погодженням з викладачем. Тематика робіт повинна мати проблемно-практичну 
спрямованість. 

З огляду на індивідуальні здібності студентів і їх схильність до науково-
дослідницької роботи, набутий практичний досвід викладач має право вносити 
певні корективи в тематику і розподіл РР. 



Студенти повинні вибирати і закріплювати за собою теми в установлений 
термін (другий тиждень від початку навчального семестру з можливим її 
уточненням на третьому тижні). 

Обравши тему, студент має чітко визначити мету роботи, окреслити коло 
завдань, які мають бути розв’язані для її досягнення, підібрати відповідну наукову 
літературу та нормативно-інструктивні матеріали з обраної тематики, фактологічний 
і статистичний інформаційний матеріал. 

Огляд літератури за темою роботи. У процесі складання плану і написання 

роботи студент підбирає та вивчає відповідні літературні джерела і складає 

бібліографію згідно вимог. 

У процесі роботи бажано здійснити повний аналіз літературних друкованих та 

інтернет-джерел, зміст яких пов’язаний з темою курсової роботи. До них належать 

підручники, навчальні посібники, матеріали, опубліковані в різних вітчизняних і 

зарубіжних виданнях, включаючи періодичні, а також статистичні збірники, закони, 

постанови, укази, інші нормативно-правові документи,  а також стандарти, фактичні 

статистичні показники та дані бухгалтерського обліку і фінансової звітності, планові 

та прогнозні показники. 
Для самостійного пошуку літературних джерел студент використовує 

бібліографічні каталоги (алфавітний і систематичний), бібліографічні довідники, 

реферативні журнали, а також автоматизовані інформаційно-пошукові системи, бази 

та банки даних, на основі чого формує список літератури за темою дослідження. 

При викладенні матеріалу з обраної теми використовується не вся інформація, а 

тільки та її частка, яка безпосередньо стосується теми роботи, є найбільш цінною та 

корисною для розв’язання поставлених завдань дослідження. На усі літературні 

джерела, якими користувався студент під час роботи, мають бути оформлені 

відповідні посилання у РР. Крім того, всі вони мають бути представлені у списку 

літератури, який є одним з елементів роботи.  

Складання плану. План РР наводиться в її окремому розділі, який має назву 

«ЗМІСТ». Складання плану є одним із найважливіших етапів підготовки РР, 

оскільки на його основі формується загальне уявлення про якість виконання роботи, 

реалізовані напрями дослідження обраної теми, логічний зв’язок між її окремими 

складовими частинами, проблемну постановку окремих питань.  
План складається з переліку вузлових питань, пов’язаних внутрішньою логікою 

дослідження за темою. Формулювання назв розділів і підрозділів повинно 

відповідати таким вимогам: конкретність, стислість, проблемна орієнтація, 

відсутність двозначності. При складанні плану базові питання необхідно 

розмістити в такій послідовності, що є найбільш логічною і прийнятною для даного 

дослідження схемою викладення матеріалу. 

План роботи студент складає відповідно до пропонованих елементів розкриття 

предмету дослідження  і погоджує його з керівником.  При цьому у подальшому він 

може уточнюватись, але залишаючи основне завдання роботи незмінним. 

Аналіз і обробка теоретичного та фактичного матеріалу. Написання і 

оформлення РР. Після узгодження та затвердження плану студент починає 

написання роботи. Вимоги щодо структури та оформлення роботи з дисципліни 

«Економічне обґрунтування проектних рішень» наведені в даних методичних 

рекомендаціях.  



У процесі написання розділів чи підрозділів роботи студент може надавати їх 

на перевірку з метою уточнення і виправлення окремих позицій та питань. 

Таке обговорення відбувається у визначений і погоджений керівником роботи 

та студентами час, або у час, передбачений робочим навчальним планом з 

дисципліни. 

Керівництво виконанням такого виду робіт здійснюється найбільш 

кваліфікованими викладачами.  

Обов’язками керівника є: 

- підготовка індивідуальних завдань на РР, в яких визначає орієнтовне коло питань, 

що мають висвітлюватися у роботах;  

- розробка календарного плану виконання роботи та її затвердження на засіданні 

кафедри; 

- контроль виконання студентом індивідуального графіка виконання РР; 

- організація і проведення консультації з питань виконання РР; 

- згідно з графіком виконання РР, на прохання студентів, здійснення 

перегляду окремі частини роботи;  

- перевірка та прийняття до захисту (чи відхилення) виконаної, оформленої та 

підписаної студентом РР;  

- після завершення графіка виконання РР продовження консультування, але з 

переглядом та перевіркою вже повністю закінчених і оформлених робіт.  

Підпис керівника на РР та допуск її до захисту свідчить не тільки про 

відповідність роботи всім нормативним вимогам, але й про підготовленість студента 

до вирішення конкретних екологічних задач, обмежених дисципліною. 
Подання роботи на рецензування. Завершена робота підписується студентом на 

першій сторінці із зазначенням дати та надається у встановлений строк на кафедру 
економіки і підприємництва для реєстрації з подальшим переданням її керівнику, 
який здійснює рецензування та оцінювання якості виконання роботи, робить 
висновок щодо допуску її до захисту. Форма рецензії роботи, критерії та порядок її 
оцінювання регламентуються даними методичними рекомендаціями. 

Захист РР. День і час захисту РР визначає викладач-керівник згідно з графіком 
навчального процесу. Тривалість захисту роботи не повинна перевищувати 
10 хвилин. Для розкриття змісту РР студенту надається не більше 5-7 хвилин. 
Готуючись до захисту роботи, студент складає тези виступу, оформлює ілюстрований 
матеріал, обмірковує відповіді на зауваження, вказані у рецензії керівника. У своєму 
виступі студент повинен відобразити: результати проведеного аналізу за обраною 
темою, конкретні пропозиції щодо вирішення проблеми або напрями удосконалення 
відповідних процесів з обґрунтуванням можливості їх реалізації в реальних умовах, 
при цьому можна робити посилання на ілюстративний матеріал, винесений на 
захист. Особливу увагу необхідно сконцентрувати на власних висновках і 
рекомендаціях, відповідях. Після виступу студент відповідає на задані питання.  

Захист РР оцінюється за критеріями, передбаченими даними методичними 
рекомендаціями. По закінченні захисту виставляється оцінка, яка формується  як 
сума балів за виконання та захист РР. 



3. Структура розрахункової роботи 
РР повинна містити: 

- титульний аркуш (додаток А); 

- рецензію; 

- зміст; 

- вступ; 

- основну частину; 

- висновки; 

- список використаної літератури; 

- додатки (за необхідності). 
У роботу керівник вкладає рецензію (додаток Б). 
Приклад орієнтовного плану роботи наведено у додатку В. 
Обсяг роботи при виконанні із застосуванням технічних засобів не повинен 

перевищувати 25-35 сторінок (без додатків), а при рукописному виконанні – не 
більш 50-60 сторінок.  

Зміст роботи подається на початку. Зміст бажано оформлювати як розгорнутий 
план. Він повинен містити назву та нумерацію усіх розділів і підрозділів (додаток 
В).  

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, розкривається її значення, 
подається огляд ступеня розробки даної проблеми, підкреслюється необхідність 
вирішення конкретних питань теми в контексті сучасних економічних перетворень, 
зазначаються мета і завдання розрахункової роботи, об’єкт і предмет 
дослідження, вказуються методи, прийоми дослідження та інформаційна база, що 
використовуються в роботі, її практичне значення. При оформленні даної 
складової вказується її назва “ВСТУП”. Оптимальний обсяг вступу – 1,5-2,5 
сторінки. 

Визначаючи об’єкт і предмет дослідження РР, необхідно враховувати, що об’єкт – 
це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення, а 
предмет міститься в межах об’єкта і визначає тему РР.  

Наприклад: 
Об’єктом дослідження є управління проектом підвищення рівня освіченості 

сільського населення. 
Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти планування, 

організації, мотивації, координації та контролю здійснення проекту організаційно-
технічного оснащення і активізації просвітницької роботи сільської бібліотеки. 

Основна частина передбачає безпосередній виклад змісту теми роботи, 

глибоке і всебічне висвітлення її основних положень. Вона містить: 

а) огляд загальних засад реалізації проекту (характеристика обраного 

підприємства, організації, території тощо; визначення цілей, правових основ 

діяльності,  характеристика основних параметрів діяльності чи функціонування, 

аналіз наявних проектів, обґрунтування проекту для дослідження і його коротка 

характеристика, яка включає визначення дерева цілей (основна або мета, цілі 

першого, другого і т.д. порядку), місцезнаходження, продукту проекту і бажаних 

результатів), доцільності з точки зору задоволення попиту на обраному ринку і 

соціальних цілей території базування з можливими екологічними наслідками; 

б) аналіз процесів управління проектом (детальний аналіз учасників, опис 

життєвого циклу проекту,  визначення оточення проекту та оцінювання впливу на 



результати проекту, характеристика команди управління проектом і побудова 

матриці відповідальності (виконавців робіт проекту) з визначенням каналів їхньої 

комунікації та можливих конфліктів, структуризація проекту, сітьова модель 

реалізації основних робіт за проектом, діагностика капітальних та поточних 

витрат за проектом, визначення основних показників ефективності проекту 

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

в) розробку основних напрямків (пропозицій) щодо оптимізації окремих 

параметрів проекту (визначення доцільності і напрямів оптимізації часових 

параметрів проекту, витрат проекту управління ризиками з урахуванням діагностики 

ключових ризиків тощо). Оптимізація за часовим параметром має бути представлена 

з урахуванням можливих ризиків (збільшення часу виконання) та оптимізації за 

рахунок управління основними ризиками (скорочення часу виконання) та аналізу 

витрат на оптимізацію. 

Основні (ключові) показники за проектом доцільно оформлювати у вигляді 

таблиць, рисунків, що значно спрощуватиме їх сприйняття керівником роботи.  

У висновках необхідно підбити підсумки досліджень, проведених у роботі, 

акцентувати увагу на пропозиціях, їх значущості для успішної реалізації питань і 

проблем, окреслених у роботі. Оптимальний обсяг висновків – 2 – 2,5 сторінки. 

Список використаної літератури містить перелік літературних джерел, що 

використовуються при підготовці РР. Формуючи список використаної літератури, 

необхідно враховувати обмеження щодо його обсягу не менше 25 найменувань, але 

не більше 35. 

Додатки містять громіздкі таблиці допоміжного характеру, діаграми, схеми, 

креслення, окремі стандарти чи положення, фінансову документацію та 

нумеруються у тій послідовності, в якій на них надаються посилання у тексті.  



 

4. Правила оформлення розрахункової роботи  
 

РР повинна бути виконана і оформлена з дотриманням усіх технічних вимог до 

наукових робіт, викладених у ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і 

техніки. Структура і правила оформлення”. 
Текст роботи має бути виконаний за допомогою комп’ютерної техніки на 

одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297  мм) або написаний 

чітким розбірливим почерком (без виправлень). 

Текст роботи друкують на одному боці аркуша білого паперу, залишаючи поля 

таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. 

Використовується шрифт – Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5. 

Титульний лист включається до загальної нумерації, але номер сторінки не 

проставляється. 

За титульним аркушем розміщують рецензію, а потім зміст роботи, який 

повинен містити назви всіх розділів і підрозділів роботи та номери їх початкових 

сторінок. Кожна частина роботи повинна мати заголовок відповідно до змісту 

роботи. Відстань між заголовком та текстом дорівнює одному інтервалу основного 

тексту. 

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами у правому нижньому куті. 

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул і т.п. 

подається арабськими цифрами без знаку №. 

Ілюстративний матеріал (таблиці, схеми, діаграми тощо) нумеруються 

послідовно і розміщуються після першого згадування про нього в тексті, або на 

наступній сторінці і позначаються словом «Рис.», «Таблиця». Їх слід нумерувати 

послідовно. Ілюстративний матеріал, розміщений на окремих сторінках, включають 

до загальної нумерації сторінок. Номер рисунків та його назву розміщують під 

рисунком. Нумерацію рисунків і таблиць наводять арабськими цифрами без знаку 

№. 

Таблиці позначають словом «Таблиця» і нумерують послідовно в межах роботи. 

Слово «Таблиця» друкують курсивом розміщують у правому верхньому куті 

сторінки. Назва таблиці друкується напівжирним і розміщується нижче по центру 

сторінки. У кожній таблиці заголовки граф повинні починатися з великих літер, 

підзаголовки - з маленьких, якщо вони становлять одне ціле із заголовком, або з 

великої літери, якщо вони мають самостійне значення без виділення напівжирним 

(додаток Г).  

У таблиці обов'язково мають бути зазначені одиниці виміру відповідно до 

стандартів. Числові величини повинні мати однакову розмірність (кількість знаків 

після коми). Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на іншу 

сторінку, при цьому не повторюючи назву, а вказуючи «Продовження табл. ...». 

Графіки, діаграми, схеми тощо позначають словом «Рис.» і нумерують 

послідовно в межах роботи та позначаються напівжирним. Посилання на ілюстрації 

вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, «Рис. 2». Номер рисунка, 

його назва і пояснювальні підписи до нього розміщують під ілюстрацією. Приклад 

оформлення рисунку наведено у додатку Д. 



Формули. Формули нумеруються послідовно за текстом роботи; номер наводять 

у круглих дужках на одному рядку з формулою та розміщують у кінці рядка; 

пояснення значень символів, числових коефіцієнтів розміщують безпосередньо під 

формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, кожне з нового 

рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» із двокрапкою. Формули 

слід розміщати у тексті на окремому рядку, залишаючи вище і нижче не менше 

одного вільного рядка. Переносити формули чи рівняння на наступний рядок 

допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на 

початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знаку операції 

множення, застосовують знак “х”. Формули, що йдуть одна за одною й не розділені 

текстом, відокремлюють комою. 

Посилання на використані в роботі джерела (цитати, таблиці, схеми, рисунки 

тощо) наводяться одразу після їх закінчення у квадратних дужках. Наприклад, [5, с. 

17] означає: 5 - порядковий номер джерела у списку літератури, с. 17 - відповідну 

сторінки джерела. Також допускається можливість оформлення виносок внизу 

сторінки в яких вказується прізвище та ініціали автора, назва джерела, видавництво, 

рік видання і сторінка. 
Список використаних джерел  Список літератури слід розміщувати одним із 

таких способів: у порядку появи посилань у тексті чи в алфавітному порядку 
прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. 

Відомості про книги обов'язково мають містити прізвище та ініціали автора, 

заголовок, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок; відомості 

про журнальні або газетні статті - прізвище, ініціали автора, заголовок, назву 

періодичного видання, серію, рік випуску, номер видання, сторінки. Основні вимоги 

до оформлення джерел у списку літератури наведено у додатку Е. 

Слід звернути увагу на те, що у списку використаних джерел наукові праці 

записують тією мовою, якою вони видані.  
На додатки, які містяться у роботі, мають бути посилання у текстовій частині 

роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований у верхній частині сторінки з 
великої літери симетрично тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком з 
великої літери друкується слово «Додаток» і літера, що позначає додаток. Додатки 
слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер 
Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. 

Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок. 
Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатків, слід 

нумерувати в межах кожного додатка, наприклад: 
рисунок Г.3 – третій рисунок додатка Г;  
таблиця А.2 – друга таблиця додатка А; 
формула (А.1) – перша формула додатка А. 
Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, 

їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, формула В.1 відповідно до 
правил оформлення, зазначених вище. 

 

 

 



 

5. Порядок оцінювання розрахункової роботи 

 

Кількість балів за РР – 13 балів. 

РР проводиться за індивідуальними варіантами. Критерії оцінювання РР 

доцільно представити у вигляді рецензії, в яку вносяться усі отримані бали: 

РЕЦЕНЗІЯ 
на розрахункову роботу  

з дисципліни “_______________________________________________” 
студента______________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

на тему “______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________” 
Обсяг роботи _________ Обсяг опрацьованої літератури _________ 

 

Результати оцінювання РР 
 

№ 
 

Критерії оцінювання розрахункової роботи 
Кіл-сть  

балів 
Отр.  
бали 

Виконання РР 
1 своєчасне виконання графіку роботи  0,5  

2 якість проведеного аналізу, сучасність та обґрунтування прийнятих рішень 1-1,5  

3 
чіткість, правильність, обґрунтованість застосування методів аналізу і 
розрахунку 

1-1,5  

4 якість оформлення, виконання вимог нормативних документів  0,5-1   

5 
якість, доцільність, обґрунтованість графічного матеріалу і дотримання вимог 
ДСТУ 

0,5  

Захист РР 
6 ступінь володіння матеріалом 1-2  

7 повнота аналізу можливих варіантів 1-2  

8 ступінь обґрунтування прийнятих рішень 1-2  

9 вміння захищати та обґрунтовувати свою думку 1-2  
 

Роботу перевірив _________________________________________________ 
(прізвище та ініціали керівника) 

“___”_________ 20___ р. _______ Роботу захищено “___”_______ 20__ р.  
 (підпис)  

 

За кожен тиждень запізнення з поданням роботи від встановленого терміну 

оцінка знижується на три бали. 



 

6. Тематика розрахункових робіт 

 

Згідно запропонованих методичних рекомендацій формулювання теми є 

загальним, проте студент обирає конкретний предмет дослідження: «Управління 

проектом…..(назва підприємства відповідно до теми дипломної роботи, уподобань 

студента, обраного за погодженням з викладачем проблемного поля дослідження)».  

Приклад оформлення теми:  

«Управління проектом відкриття філії ПАТ «Приват банк»;  

«Управління проектом диверсифікації виробництва ПАТ «Мотор Січ»;  

«Управління проектом створення притулку для …..»;  

«Управління проектом реорганізації сільської бібліотеки с. Калинівка». 

Для виконання першої частини роботи студент знаходить вихідні дані 

самостійно.  

За відсутності особистого доступу до необхідної інформації про діяльність 

підприємства роботу можна виконувати на основі матеріалів сайту 

http://www.smida.gov.ua, та даних сайту підприємства, інформації у наукових статтях 

тощо.  

Аналогічно інформацію щодо розвитку окремих територій, організацій чи 

установ, виявлення їх проблем доцільно шукати у науковій літературі, аналітичних 

оглядах, статистичних щорічниках.  

Дані для виконання другої і третьої частини обираються студентом у 

відповідності до даних про підприємство, територію, організацію чи установу, а 

також шляхом вибору одного з його проектів для аналізу чи рекомендації реалізації 

нового проекту. 

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


7. Рекомендована література          

 Основна: 

1. Англо-русскийсловарь по управлению проектами. Под ред. В.Д.   Шапиро и М.В.     

Швейнберга. Санкт-Петербург: Два Три, 1998. -  634с. 

2. Арчибальд Р. Управлениевысокотехнологичнымипрограммами и проектами Р. 

Арчибальд: Пер. с англ. - М.: ДМК Пресс, 2002. - 464 с. 

3. Афанасьєв М.В. Управління проектами: навч.-метод. посібник /М.В. Афанасьєв, І.В.     

Гонтарева  / Харківський національний економічний ун-т.  -  Х. : ІНЖЕК, 2007. -  271с. -

Парал. тит. арк. англ. мовою. - Бібліогр.: с. 269-270.  

4. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. Киев: ИТЕМ ЛТД, 1995. – 348с. 

5. Бушуев С.Д. Динамическоелидерство в управлении проектами / Бушуев С.Д., Морозов 

В.В.. – К.:Укр. ассоциацияупр. проектами, 1999. – 312с. 

6. Веретенніков В.І. Управління проектами. Навч. посібн. / Веретенніков В.І., Тарасенко 

Л.Н., Гевлич Г.І.  -  К.:Центр навч. Літератури. 2006.  -  280с. 

7. Веретенніков С.Д., Гевлич В.І., Гевлич І.Г.Резерви використання сіткових графіків 

проекту/Вісник ДонНАСА. -  2005. - 7(65).  - С.78-93. 

8. Воркут Т.А.. Проектний аналіз. Навчальний посібник – Київ : Укр. центр духовної 

культури, 2000. -  440с. 

9. Гущин В.П. Упраління проектами: навч. посібн. /Харківський національний економічний 

ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2007. - 348c.  

10. Гриньов А. В. Управління проектами: навч. посіб. / [Гриньов А. В., Ус Г.О, Нечипоренко 

О.В.] / Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту. -  Черкаси, 2009. -  280с.  

11. Дмитриев Д.В.  Управление проектами: Практ. рук-во / Дмитриев Д.В., Дмитриева З.М., 

Рыбаков М.Ю. и др.. -  М.: Юркнига, 2003. - 240 с. 

12. Кочетков А.И. Управление проектами.  Зарубежный опыт / Кочетков А.И.,  Никишин 

С.Н., Руднев И.П. и др..  Санкт-Петербург: ДваТри, 1993 .  - 146 с.                                                     

13. Керівництво з питань проектного менеджменту. Пер. з англ. (Под ред. Бушуева С.Д.) К.: 

"ДеловаяУкраина", 2000.  - 198 с.                                                                                                                  

14. Клиффорд Ф. Управление проектами: Практическое руководство /Пер. с англ . / 

Клиффорд Ф. Грей, Єрик У.Ларсон. -  М.: Дело и сервис, 2003. - 528 с.                                                                

15. Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч.посібн. - К.:МАУП, 2002.  -  198с.                                                                                                                                         

16. Мазур И.И. Управление проектами. Учебн. Пособие / Мазур И.И., Шапиро В.Д., 

Ольдерогге Н.Г.  – М: Омега-Л, 2004. – 664с.                                                                                                                                      

17. Мир управления проектами. Под ред. У. Решке, X. Шелле. Пер. с анг. -М: Атлас, 1994 .  -  

304 с.                                                                                                                                                             

18. Модульная программа для менеджеров. Управление программами и проектами. Под ред. 

Разу М.Л. и др. Т. 8,  М.: ИНФРА - М; 1999. – 678 с. 

19. Мазур Н.И. Управление проектами. Справочное пособие / Мазур Н.И., Шапиро В.Д... М.: 

Высшая школа, 2001. –  875с.                                                                                                                                            

20. Пересада А.А. Основыинвестиционнойдеятельности. Киев: Либра,  1996.  -  418с. 

21. Проектний аналіз. Під ред. Москвіна С.О., Київ: Лібра, 1998 .  -  317с. 

22. Словник-довідник з питань управління проектами / Бушуєв С.Д. Українська асоціація 

управління проектами - К.: Видавничий дім “Деловая Украина”, 2001   - 640с 

23. Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2004. –  344с.                                                                                                                                            

24. Тян Р.Б.Управління проектами. Підручник / Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А.. - 

К.:Центр навч.літератури.2004.   - 224с.                                                                                                                                              

25. Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць Східно-

українського державного університету, №1, 2000 -  243с. 

26. Шапиро В.Д.. Управление проектами. Санкт-Петербургская Академия недвижимости, 

1995. - 468с.                                                                                                                                                             

27. Шеремет В.В. Управление инвестициями. Справочное руководство для 

предпринимателей и специалистов / Шеремет В.В., Павлюченко В. М., Шапиро В. Д.. В 



2-х томах. - М.: Высшая школа, 1998.  –  479с. 

28. Управління проектами:Навчальний посібник / Під заг. ред. доц., к.т.н.   Шевченко Т.Є.  – 

К. : ІВЦ «Політехніка», 2011. – 237 с. 

 

Допоміжна: 

1. Вітлінський В.В. Економічний ризик і методи   його   вимірювання / Вітлінський В.В., 

Наконечний С.У., Шарапов О.Д..   Київ: Національний   університет   ім. Т.Г. 

Шевченка,1999.- 37с.  

2. Гринев В.Ф. Инновационный менеджмент:Учебн.пособ. - К.: МАУП.2000. -  236с.  

3. Книш В.М. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности:Учебн.пособ. / 

Книш В.М., Перекатов Б.А., Лютиков В.П.  - СПб.:Бізнес-пресса, 2000.  - 147с.   

4. Методическоепособие по работе с программным продуктом Suretrack. Киев: КИСИ,1998 . 

– 54с. 

5. Практикум з курсу «Управління проектами» для студентів-магістрів усіх спеціальностей 

/Укл. Л.П.Батенко, О.А.Загородніх.  -  К.:КДЕУ,1998.  -  15с.  

6. Пан.Л.В. Управління проектами; Відавничий дім КМ Академія , 2004. – 39с. 

7. Управління проектами та розвиток виробництва. Збірник наукових праць. 

Східноукраїнський державний університет. 2000  -  2007рр.  

8. Цветков А.В. Управление проектами: Справ. для профессионалов / Цветков А.В., Шапиро 

В.Д. и др.. -  М.: Омега-Л, 2010. - 1200с. 

9. Швандар В.А. Управлениеинвестиционными проектами: Учеб. Пособие / Швандар В.А., 

Базилевич А.И.. -  М.: Юнити, 2001. -  358 с. 

10. Шефов Ф.Ф.Управление проектами. Учебн.пособие /Владимир: Изд-во Владим. 

госуниверситета, 2000. - 128с. 

Інформаційні ресурси: 

1. Использование Ms Project для управления проектами по разработке по управлению 

проектами [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://habrahabr/ru/post/151593//. 

2. Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «Управління 

проектами» для студентів галузі знань 05 «соціальні та поведінкові науки», спеціальності 

051 «економіка», спеціалізації «економіка підприємства» денної форми навчання 

[Електронний ресурс]. – К., 2016. – 32 с.  Режим доступу до джерела: 

http://sfpk/at/ua/biblioteka/pma/project_upt_pdf. 

3. Відомості Міжнародної асоціації управління проектами [Електронний ресурс]: статті, 

новини, події. Режим доступу:  https://www.projectmanagement.com. 

4. Управление проектами [Электронный ресурс]:  Ms Project. Профессионал управления 

проектами. Режим доступа:  http://www/pmprofy.ru/. 

5. Портал для управілнців [Електронний ресурс]: методологія, сервіси, проекти Режим 

доступу до джерела: http://www/management.com.ua/. 

6. Сайт Української Асоціації управління проектами [Електронний ресурс]: історія, новини, 

події, сертифікація та інша інформація. Режим доступу до джерела: 

http://www.upma.kiev/ua. 

7. Project 2013 [Электронный ресурс]: краткое руководство по началу работы + видео. Режим 

доступа: http://jadyofice.ru/ project-2013. 

 

 

 

 

http://habrahabr/ru/
http://sfpk/at/ua/biblioteka/PMA/Project_upt_pdf
http://www.pmprofy.ru/
http://www.pmprofy.ru/
http://www/pmprofy.ru/
http://www/management.com.ua/
http://www.upma.kiev/ua
http://jadyofice.ru/


 

 

 

 

 

 

Додатки           



 

Додаток А 
 

Зразок оформлення титульного аркуша розрахункової  роботи 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

Факультет менеджменту та маркетингу 

Кафедра економіки і підприємництва 

 

 

 

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА 

 

з дисципліни  

«Економічне обґрунтування проектних рішень» 
назва дисципліни 

         на тему «________________________________________________» 
тема розрахункової роботи 

 

 

 

Виконав: студент ______ форми навчання 

_____ курсу _____ групи 
 

 ____________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

________________________________ 

(дата подачі роботи на перевірку та підпис) 

 

                      Перевірив: ________________________ 
(науковий ступінь, посада) 

        ________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

 

Київ – 20__ 

 



 

 

Додаток Б 

Факультет __________ 

Кафедра ____________ 

Спеціальність ___________ 

РЕЦЕНЗІЯ 

на розрахункову роботу  

з дисципліни “_______________________________________________” 

студента______________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

на тему “______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________” 

Обсяг роботи _________ Обсяг опрацьованої літератури _________ 
 

Результати оцінювання РР 
 

№ 

 
Критерії оцінювання розрахункової роботи 

Кіл-сть  

балів 

Отр.  

бали 

Виконання РР 

1 своєчасне виконання графіку роботи  0,5  

2 
якість проведеного аналізу, сучасність та обґрунтування прийнятих 

рішень 
1-1,5  

3 
чіткість, правильність, обґрунтованість застосування методів аналізу і 

розрахунку 
1-1,5  

4 якість оформлення, виконання вимог нормативних документів  0,5-1   

5 
якість, доцільність, обґрунтованість графічного матеріалу і дотримання 

вимог ДСТУ 
0,5  

Захист РР 

6 ступінь володіння матеріалом 1-2  

7 повнота аналізу можливих варіантів 1-2  

8 ступінь обґрунтування прийнятих рішень 1-2  

9 вміння захищати та обґрунтовувати свою думку 1-2  
 

Роботу перевірив _________________________________________________ 
(прізвище та ініціали керівника) 

“___”_________ 20___ р. _______ Роботу захищено “___”_______ 20__ р.  

 



 

Додаток В 

Зразок оформлення змісту розрахункової  роботи 

ЗМІСТ 

ВСТУП................................................................................................................................4 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ «МОДЕРНІЗАЦІЯ 

ЛІНІЇ З ВИРОБНИЦТВА МОРОЗИВА» НА ПАТ «МОЛОЧНИЙ 

СВІТ»…………………………………......................................................................... ...6 

1.1. Загальна характеристика ПАТ «Молочний світ» 

……………………………………………………............................ ……………….......6 

1.2. Основні показники фінансово-економічної діяльності ПАТ «Молочний 

світ»……………………………………………………………................................. ….8 

1.3. Обґрунтування доцільності реалізації та цілей проекту «Модернізація лінії з 

виробництва морозива»............................................................................................... ..10 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІНІЇ 

З ВИРОБНИЦТВА МОРОЗИВА» НА ПАТ «МОЛОЧНИЙ СВІТ»…… ............... ..12 

2.1. Життєвий цикл, оточення та оцінювання впливу на результати 

проекту.............................................................................................................................12 

2.2. Аналіз учасників і команди правління проектом з побудовою матриці 

відповідальності, комунікаційних каналів та визначенням можливих конфліктів..15  

2.3. Побудова структури проекту …………………………………………………….17 

2.4. Календарне і сітьове планування робіт за проектом ……………………….......19 

2.5. Розрахунок витрат та ефектів від реалізації проекту …………………………..21 

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ  ОПТИМІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ ПАРАМЕТРІВ 

ПРОЕКТУ «МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІНІЇ З ВИРОБНИЦТВА МОРОЗИВА» НА ПАТ 

«МОЛОЧНИЙ СВІТ»….......................................................................................... …24 

3.1. Діагностування та оцінювання основних ризиків 

проекту............................................................................. ……………………………24 
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Додаток Г 

Таблиця Г.1 
Матриця відповідальності  по проекту «Створення відділу маркетингу» 

 

 

Виконавці  

 

Роботи 

 

визначення 

організацій

ної 

структури 

 

визначення 

функціональни

х обов’язків 

 

розробка 

посадови

х 

інструкці

й 

 

узгодженн

я функцій 

відділу з 

іншими 

відділами 

 

подання 

замовленн

я до 

служби 

зайнятості 

 

проведення 

співбесід з 

претендентам

и 

 

укладанн

я 

договорів 

про 

роботу 

 

проведенн

я 

ремонтних 

робіт 

 

обладнанн

я кабінету 

 

адміністративн

е управління 

проектом 

менеджер з 

добору  

персоналу 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

P 

 

S 

 

P 

 

  

 

  

 

  

менеджер з 

розробки  

посадових 

інструкцій 

 

  

 

  

 

P 

 

Р 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

консультант з 

управління 

персоналом 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

  

 

  

 

  

 

  

будівельники  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

+ 

 

+ 

 

  

менеджер 

проекту-

маркетолог 

 

P 

 

P 

 

S 

 

S 

 

S 

 

P 

 

  

 

P 

 

P 

 

P 

фінансовий 

менеджер 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

+ 
Умовні позначення: 

P — первинна відповідальність;  

S — вторинна відповідальність; 

+ — особа, що виконує роботу  

 



 

Додаток Д 

Витрати/ 

Трудоміст- 

кість 

Фази проекту  

 Концептуальна: 

збір вихідних даних; 

аналіз потреб; 

визначення цілей, завдань 

та результатів, обмежень, 

ризиків, учасників, 

строків, ресурсів та 

засобів; 

порівняння альтернатив; 

затвердження концепції 

 

 

Планування та 

проектування: 

призначення керівника та 

підбір команди проекту; 

встановлення контактів; 

вивчення цілей, мотивації та 

вимог замовника; 

розробка структури проекту 

(кінцеві результати, стандарти 

якості, структура проекту, 

основні види робіт, ресурси); 

структурне планування 

(декомпозиція проекту, 

календарний план та графік 

робіт, кошторис і бюджет, 

визначення та шляхи 

зменшення ризиків, торги, 

субконтраки, базові 

конструкторські роботи) тощо 

Реалізація: проведення торгів і 

підписання контрактів; 

введення в дію систему 

управління проектами; 

організація робіт; 

забезпечення системи зв’язку; 

введення в дію системи 

мотивації; 

детальне проектування; 

оперативне планування; 

контроль виконання робіт; 

керівництво і координація 

робіт; 

прогнозування результатів; 

регулювання та аналіз 

основних показників проекту 

(хід робіт, якість, строки, 

вартість) тощо 

Завершення або 

уведення у 

експлуатацію:  

підбиття результатів; 

вирішення конфліктів; 

випробування проекту; 

підготовка кадрів; 

підготовка 

документації; 

здача в експлуатацію 

(передача продукту 

замовнику) 

 2-3% 10-15% 60-70%  10-12%                     Час 

Рис. Д.1. Узагальнена схема життєвого циклу проекту 



Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел 

літератури  
Характеристика 

джерела 

Приклад оформлення 

Книги: 

Один автор 

1.    Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. 

Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського 

Сходу. Золотий вік патристики IV – V ст. ; № 14). 

2.    Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого 

шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / 

Коренівський Д. Г. – К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика 

та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59). 

3.    Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна 

Матюх. – К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. 

– (Ювеліри України ; т. 1). 

4.    Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 

2005. – 196, 

[1] с. – (Першотвір). 

Два автори 1.    Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в 

Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : 

Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового 

щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1). 

2.    Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, 

Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. 

Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів 

для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю 

; вип. 11). 

3.    Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних 

матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. 

Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с. 
 

Три автори 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить 

завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. 

Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – 

Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – ХLIII, 265 с. 

Чотири 

автори 

1.    Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 

рослинництва / 

[ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – 

К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с. – (Бібліотека 

спеціаліста АПК. Економічні нормативи). 

2.    Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : 

[підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. 

Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478, [1] 

с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта). 

 

 

 

 

 

 



 

Продовження табл. Е.1 

П’ять і більше 

авторів 

1.    Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., 

Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : 

Гуманитар. центр, 2007. – 510 с. 

2.    Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. 

для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. 

Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін-т соц. 

дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія "Формування здорового способу життя 

молоді" : у 14 кн., кн. 13). 

Без автора 1.    Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. 

тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу). 

2.    Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / 

[упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638, 

[1] с. 

3.    Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській 

прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: 

Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с. 

4.    Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : 

[зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. 

– 310 с. 

Багатотомний 

документ 

1.     Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / [упоряд. Л. 

Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007 – .– 

(Джерела з історії науки в Україні). 

Ч. 2 : Додатки – 2007. – 573, [1] с. 

2.     Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. 

В., Рубцева Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ "Леонорм-

Стандарт", 2005 – .– (Серия "Нормативная база предприятия"). 

Т. 1. – 2005. –277 с. 

3.     Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни… : (Дочь врага народа) 

: трилогия / А. Дарова. – Одесса : Астропринт, 2006 – .– (Сочинения : в 8 

кн. / А. Дарова ; кн. 4). 

4.    Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / 

Н. П. Кучерявенко. – Х. : Право, 2002 – . 

Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 с. 

5.     Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. – Житомир : 

Полісся, 2006– .– (Науково-документальна серія книг “Реабілітовані 

історією” : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / 

[обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с. 

6.     Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 

/ В.Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – К. : НТУУ 

"КПІ", 2006. – 125 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продовження табл. Е.1 

Матеріали 

конференцій, 

з’їздів 

1.    Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 

агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих 

учених-аграрників [“Молодь України і аграрна реформа”], (Харків, 

11–13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т 

ім. В. В. Докучаєва. – Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. 

Докучаєва, 2000. – 167 с. 

2.    Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів 

виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат 

України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 

с. 

3.    Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 

2000 р. інформ. бюл. –К. : Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – 

(Спецвип.: 10 років АУБ). 

4.    Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів 

конструкцій : праці конф., 6–9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. 

Т. Трощенко. – К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 

559–956, ХIII, [2] с. – (Ресурс 2000). 

5.    Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. 

наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : 

Навч. кн., 1999. – 215 с. 

6.    Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за 

матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 берез. 2001 р. / М-во 

освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К. : 

КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с. 

Депоновані 

наукові 

праці 

1.    Социологическое исследование малых групп населения / В. И. 

Иванов [и др.] ;    М-во образования Рос. Федерации, Финансовая 

академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 

2.    Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми 

исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 

2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 

Словники 1.    Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Х. : 

Халімон, 2006. – 175, [1] с. 

2.    Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник 

основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. 

Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с. 

3.    Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та 

ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с. 

Атласи 1.    Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я 

миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / 

[наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил 

України НАН України [та ін.]. – / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та 

ін.]. – К. : Варта, 2006. – 217, [1] с. 

2.    Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і 

структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : 

посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, 

В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – 

Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с. 

3.    Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. 

Шовкун]. – Х. : Ранок, 2005. – 96 с. 

 

 



Продовження табл. Е.1 

Законодавчі 

та нормативні 

документи 

1.    Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 

груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. 

вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань). 

2.    Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та 

голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : 

Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові 

документи). 

3.    Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних 

пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових 

електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : 

М-во палива та енергетики України, 2007. – VI, 74 с. – 

(Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція). 

Каталоги 1.    Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. 

Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ 

"Леонорм-стандарт, 2006 – . – (Серия "Нормативная база 

предприятия"). 

Т. 5. – 2007. – 264 с. 

Т. 6. – 2007. – 277 с. 

2.    Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-

довідник / [авт.- упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. 

– 160 с. 

3.    Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. 

кн., 2003]. – 11 с. 

4.    Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / 

Горницкая И. П., Ткачук Л. П. – Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с. 

Бібліографічн 

і показчики 

1.    Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських 

дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського 

державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. 

Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с. 

2.    Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, 

опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997-

2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів : Львів. 

держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні 

довідники ; вип. 2). 

Дисертації 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис. … 

доктора фіз.- мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 

2005. – 276 с. 

Автореферати 

дисертацій 

1.    Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій 

робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія 

машинобудування” / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с. 

2.    Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування 

макроекономічних показників в системі підтримки прийняття 

рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. 

системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. – К., 

2007. – 20 с. 

Авторські 

свідоцтва 

1.    А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 І 15/00. Устройство для захвата 

неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. 

Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 

30.03.83, Бюл. № 12. 



Продовження табл. Е.1 

Патенти 1.    Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 

13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 

2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 

Частина 

книги, 

періодичного, 

– 

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного 

застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області 

спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного 

виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35-38. 

продовжува-

ного 

видання 

2.    Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в 

умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій 

Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. –  № 6. – С. 14–17. 

3.    Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа 

интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. 

С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні 

технології. – 2007. – № 1. – С. 39–61. 

4.    Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі 

фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного 

виховання. – 2007. – № 5. – С. 12–14. 

5.    Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. 

Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник 

соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. – 

№ 1. – С. 25–29. 

6.    Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. 

Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 

13–20. 

7.    Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство 

ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., 

письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291. 

8.    Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для 

проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. 

А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования 

импульсных источников энергии в промышленности : междунар. 

науч.-техн. конф., 3–5 окт. 2007 г. : тезисы         докл. – Х., 2007. – С. 

33. 

9.    Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади 

цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми 

модернізації міст України : (кінець XIX–початок XX ст. / Д. М. 

Чорний. – Х., 2007. – Розд. 3. – С. 137–202. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продовження табл. Е.1 

Електронні 

ресурси 

1.    Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій 

[Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів 

акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 

Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-

медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: 

Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. 

– Назва з контейнера. 

2.    Розподіл населення найбільш численних національностей за 

статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем 

освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 

2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : 

CD-вид-во "Інфодиск", 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : 

кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. 

вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 

98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану. 

3.    Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні 

ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. 

„Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. 

Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник –

 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. 
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