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Анотація дисципліни 

Опрацьовування дисципліни «Управління проектами систем з 

консолідованою інформацією» спрямоване на вивчення сучасного стану, 

проблем та технологій управління проектами систем з консолідованою 

інформацією. Це дозволить розвинути у здобувачів вищої освіти у сфері 

інформаційно-аналітичної діяльності здатність до формування стратегії 

системної організації, модернізації, підвищення ефективності управління 

інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю, здатність здійснювати 

управління комплексними діями або проектами, приймати обґрунтовані 

рішення, використовувати автоматизовані технології для вирішення 

практичних, управлінських, науково-дослідних і прогностичних завдань у 

професійній діяльності. 

Навчальна дисципліна належить до вибіркових дисциплін.  

Пререквізити. Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з «Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань» (6 

кредитів), «Інтелектуальна власність» (3 кредити).  

Постреквізити. Основні положення навчальної дисципліни мають 

застосовуватися при вивченні дисциплін «Технології менеджменту знань», 

«Методи і засоби документування консолідованої інформації» та інших. 

Опис навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни «Управління проектами 

систем з консолідованою інформацією» – отримання студентами комплексу 

теоретичних знань щодо основних підходів та засад управління проектами 

систем з консолідованою інформацією, формування умінь та навичок для 

використання практичних інструментів, усвідомлення взаємозв’язку між 

теоретичним підґрунтям управління проектами та його прикладним 

застосуванням у конкретній галузі.  

Основні завдання вивчення дисципліни «Управління проектами 

систем з консолідованою інформацією»: засвоєння основних теоретичних, 

методичних та організаційних основ проектного менеджменту; оволодіння 

методами управління проектами систем з консолідованою інформацією на 

всіх етапах життєвого циклу проекту; вироблення вміння застосовувати 

інструменти методології управління проектами з консолідованою 

інформацією в професійній діяльності; отримання практичних навичок 

організації, планування, контролю та регулювання процесів управління 

проектами з консолідованою інформацією; застосування набутих знань з 



управління проектами з консолідованою інформацією для проведення 

реінжинірингу бізнес-процесів під час впровадження проектів інформатизації 

будь-яких об’єктів.  

Кількість кредитів – 4.  

Загальна кількість годин – 120.  

Характеристика навчальної дисципліни 

За вибором 

Денна форма навчання 

Рік підготовки 5-й 

Семестр 1, 2-й 

Лекції  14 год. 

Лабораторні заняття  24 год. 

Самостійна робота  82 год. 

Заплановані результати навчання. 

Перелік предметних компетентностей здобувача вищої освіти 

ІК Здатність розв’язувати складні завдання та практичні проблеми у 

інформаційній, бібліотечній та архівній сфері або у процесі навчання, що 

передбачає проведення дослідження та/або здійснення інновацій та 

характеризуються невизначеністю умов та вимог. 

ЗК5 Здатність здійснювати управління комплексними діями або 

проектами. 

ЗК8 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ФК1 Здатність до формування ефективної системи управління 

інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю. 

ФК2 Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво 

інформаційно-аналітичними структурними підрозділами на 

підприємствах, в організаціях та установах, зокрема в архівних 

та бібліотечних. 

ФК3 Здатність використовувати автоматизовані технології для 

вирішення практичних, управлінських, науково-дослідних і 

прогностичних завдань у професійній діяльності. 

ФКС2 Здатність забезпечувати ефективне управління інноваційними 

проектами. 

ФКС7   Здатність використовувати інтернет-ресурси для вирішення 

експериментальних, практичних і прогностичних завдань у 

галузі професійної діяльності. 

 



У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен демонструвати такі результати навчання:  

ПРН3 Формувати стратегії системної організації, модернізації, 

підвищення ефективності управління інформаційною, 

бібліотечною та архівною діяльністю. 

ПРН6 Здійснювати організацію та управління інформаційно-

аналітичною діяльністю на підприємствах та установах. 

ПРНС9 Розроблення та використання комп'ютерних засобів і методів 

опрацювання консолідованої інформації. 

ПРНС11 Проектувати, реалізовувати, тестувати, упроваджувати, 

супроводжувати й експлуатувати програмні засоби роботи зі 

знаннями, включаючи засоби представлення, анотування і 

пошуку знань у мережі. 

ПРНС12 Уміння забезпечувати проектну діяльність установи. 

 

 

Теми навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Предметна сфера управління проектами. 

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами систем з 

консолідованою інформацією. 

Тема 2. Загальні підходи до планування і контролю проектів. 

Структуризація проекту. 

Тема 3. Методи проектування систем з консолідованою інформацією. 

Змістовний модуль 2. Управління якістю, часом та ресурсним 

забезпеченням проекту. 

Тема 4. Обґрунтування доцільності проекту. Управління ризиками в 

проектах. 

Тема 5. Основні форми організаційної структури проектів. Сітьове і 

календарне планування проекту. 

Тема 6. Управління якістю проектів. 

Змістовий модуль 3. Теоретико-методологічні основи консолідації 

інформаційних ресурсів. 

Тема 7. Принципи та методи консолідації інформації та документації. 



Тема 8. Технології OLAP1 та Data Mining (Видобуток Даних) як основа 

консолідації даних для підтримки прийняття управлінських рішень. КІП 

засоби бізнес-аналітики (BI, Business Intelligence). 

Тема 9. Інформаційні технології консолідації ресурсів підприємств. 

ERP-системи2. 

Змістовий модуль 4. Аналітика та управління консолідованою 

інформацією та ресурсами. 

Тема 10. Методи консолідації явних та неявних знань компанії. КІП3 в 

контексті менеджменту знань компанії. 

Тема 11. Програмні інструменти консолідації знань: карти знань. 

Тема 12. КІР як основа управління проектами. Експертні системи як 

напрями КІП. 

 

 

 Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього 

У тому числі 

Лекційні 

заняття 

Лабораторні 

заняття 

Самостійна робота 

Змістовий модуль 1. Предметна сфера управління проектами 

Тема 1. Загальна 

характеристика 

управління 

проектами 

10 2 2 4+2(ПП) 

                                                             

1 OLAP (англ. online analytical processing, аналітична обробка у реальному часі)  це інтерактивна система 

що дозволяє переглядати різні підсумки по багатовимірних даних. Термін «в реальному часі» означає що 
нові результати отримуються протягом секунд, без довгого очікування на результат запиту.  

Основоположником OLAP є автор реляційної моделі даних Едгар Кодд. Як зазначив Е. Кодд, головною 

причиною розробки OLAP стала невідповідність класичної реляційної моделі даних потребам аналітиків 

щодо швидкого (online) отримання відповідей на різноманітні евристичні аналітичні запити. Реляційні БД 

зберігають сутності в окремих таблицях, які зазвичай добре нормалізовані - ця структура зручна для 

операційних БД (транзакційні системи, OLTP - Online Transaction Processing), але складні багатотабличні 

запити в ній виконуються відносно повільно. Зручнішою моделлю для виконання запитів (але не для 

внесення змін) є просторова БД. OLAP робить миттєвий знімок реляційної БД і структурує її в просторову 

модель для запитів. Заявлений час обробки запитів в OLAP становить близько 0,1 % від аналогічних запитів 

до реляційної БД. 

2 Планування ресурсів підприємства (ERP-система) (англ. Enterprise Resource Planning System  Система 

планування ресурсів підприємства)  корпоративна інформаційна система (КІС), призначена для 

автоматизації обліку й керування. Як правило, ERP-системи будуються за модульним принципом і в тому 

або іншому ступені охоплюють всі ключові процеси діяльності компанії. 

3 КІП  контроль і планування. 



систем з 

консолідованою 

інформацією. 

Тема 2. Загальні 

підходи до 

планування і 

контролю 

проектів. 

Структуризація 

проекту. 

9 1 2 4+2(ПП) 

Тема 3. Методи 

проектування 

систем з 

консолідованою 

інформацією. 

10 1 2 5+2(ПП) 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

29 4 6 13+6(ПП) 

Змістовний модуль 2. Управління якістю, часом та ресурсним 

забезпеченням проекту. 

Тема 4. 

Обґрунтування 

доцільності 

проекту. 

Управління 

ризиками в 

проектах. 

9 1 2 4+2(ПП) 

Тема 5. Основні 

форми 

організаційної 

структури 

проектів. Сітьове 

і календарне 

планування 

проекту. 

9 1 2 4+2(ПП) 

Тема 6. 

Управління 

якістю проектів. 

9 1 2 4+2(ПП) 

ПМК 2   2(ПМК) 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

29 3 6 12+6(ПП)+2(ПМК) 

Усього годин за 

1-й модуль 
58 7 12 25+12(ПП)+2(ПМК) 



Змістовий модуль 3. Теоретико-методологічні основи консолідації 

інформаційних ресурсів. 

Тема 7. 

Принципи та 

методи 

консолідації 

інформації та 

документації. 

8 1 2 3+2(ПП) 

Тема 8. 

Технології OLAP 

та Data Mining як 

основа 

консолідації 

даних для 

підтримки 

прийняття 

управлінських 

рішень. КІП 

засоби бізнес-

аналітики (BI, 

Business 

Intelligence). 

9 2 2 4+2(ПП) 

Тема 9. 

Інформаційні 

технології 

консолідації 

ресурсів 

підприємств. 

ERP-системи. 

9 1 2 4+2(ПП) 

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

26 4 6 10+6(ПП) 

Змістовий модуль 4. Аналітика та управління консолідованою 

інформацією та ресурсами. 

Тема 10. Методи 

консолідації 

явних та неявних 

знань компанії. 

КІП в контексті 

менеджменту 

знань компанії. 

10 1 2 5+2(ПП)) 

Тема 11. 

Програмні 

інструменти 

10 1 2 5+2(ПП) 



консолідації 

знань: карти 

знань. 

Тема 12. КІР як 

основа 

управління 

проектами. 

Експертні 

системи як 

напрями КІП. 

10 1 2 5+2(ПП) 

ПМК 2   2(ПМК) 

ППК 4   4(ППК) 

Разом за 

змістовим 

модулем 4  

36 3 6 15+6(ПП)+2(ПМК)+4(ППК) 

Усього годин за 

2-й модуль 
62 7 12 25+12(ПП)+2(ПМК)+4(ППК) 

Усього годин за 

курс 
120 14 24 50+24(ПП)+4(ПМК)+4(ППК) 

 

Завдання для самостійної роботи та показники академічної активності 

здобувачів вищої освіти 

 

№ теми Види, зміст самостійної роботи 

1 

Опрацювання лекційного матеріалу. Пошук додаткового 

матеріалу до теми. Підготовка до виконання лабораторних 

завдань. Загальна характеристика управління проектами. 

Оформлення протоколу. Захист. 

2 

Опрацювання лекційного матеріалу. Пошук додаткового 

матеріалу до теми. Підготовка до виконання лабораторних 

завдань. Загальні підходи до планування і контролю проектів. 

Структуризація проекту. Оформлення протоколу. Захист. 

3 

Опрацювання лекційного матеріалу. Пошук додаткового 

матеріалу до теми. Підготовка до виконання лабораторних 

завдань.  Методи проектування. Оформлення протоколу. 

Захист. 

4 

Опрацювання лекційного матеріалу. Пошук додаткового 

матеріалу до теми. Підготовка до виконання лабораторних 

завдань. Обґрунтування доцільності проекту. Управління 

ризиками в проектах. Оформлення протоколу. Захист. 

5 

Опрацювання лекційного матеріалу. Пошук додаткового 

матеріалу до теми. Підготовка до виконання лабораторних 

завдань.  Основні форми організаційної структури проектів. 

Сітьове і календарне планування проекту. Оформлення 



протоколу. Захист. 

6 
Опрацювання лекційного матеріалу. Пошук додаткового 

матеріалу до теми. Підготовка до виконання лабораторних 

завдань. Управління якістю проектів. 

7 

Опрацювання лекційного матеріалу. Пошук додаткового 

матеріалу до теми. Підготовка до виконання лабораторних 

завдань. Принципи та методи консолідації інформації та 

документації. Оформлення протоколу. Захист. 

8 

Опрацювання лекційного матеріалу. Пошук додаткового 

матеріалу до теми. Підготовка до виконання лабораторних 

завдань. Технології OLAP та Data Mining як основа 

консолідації даних для підтримки прийняття управлінських 

рішень. КІР засобами бізнес-аналітики (BI, Business 

Intelligence). Оформлення протоколу. Захист. 

9 

Опрацювання лекційного матеріалу. Пошук додаткового 

матеріалу до теми. Підготовка до виконання лабораторних 

завдань. Інформаційні технології консолідації ресурсів 

підприємств. ERP-системи. Оформлення протоколу. Захист. 

10 

Опрацювання лекційного матеріалу. Пошук додаткового 

матеріалу до теми. Підготовка до виконання лабораторних 

завдань. Методи консолідації явних та неявних знань 

компанії.КІП в контексті менеджменту знань компанії. 

11 

Опрацювання лекційного матеріалу. Пошук додаткового 

матеріалу до теми. Підготовка до виконання лабораторних 

завдань. Програмні інструменти консолідації знань: карти 

знань. Оформлення протоколу. Захист. 

12 

Опрацювання лекційного матеріалу. Пошук додаткового 

матеріалу до теми. Підготовка до виконання лабораторних 

завдань. КІР як основа управління проектами. Експертні 

системи як напрями КІП. Оформлення протоколу. Захист. 
 

Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної 

безпеки безпеки бере до уваги такі показники академічної активності та 

додаткових освітніх досягнень здобувачів вищої освіти:  

 відповіді на питання плану лабораторного заняття під час заняття;  

 доповіді з проблемних питань лабораторного заняття;  

 участь в активних формах навчання на лабораторних заняттях;  

 розробка тематичних презентацій і кейсів;  

 участь у роботі наукового гуртка: публікація тез доповідей та участь 

у конференціях, написання наукових статей, есе, рефератів;  

 відпрацювання тем пропущених лабораторних занять;  

 інші здобутки у сфері управління проектами систем з 

консолідованою інформацією, що підтверджені документально (грамоти, 

дипломи, сертифікати тощо). 



 

Вимоги викладача 

При вивченні дисципліни «Управління проектами систем з 

консолідованою інформацією» необхідно спиратися на конспект лекцій та 

рекомендовану основну, допоміжну навчальну та наукову літературу. 

Вітається використання інших джерел з альтернативними поглядами на ті чи 

інші питання задля формування продуктивної дискусії з проблем навчальної 

дисципліни. Високо оцінюється прагнення здобувачів вищої освіти:  

 регулярно відвідувати заняття;  

 планомірне та систематичне засвоювання навчального матеріалу;  

 активно працювати на лабораторних заняттях: брати участь в 

обговоренні дискусійних питань та кейсів;  

 повною мірою долучатися до активних форм навчання;  

 відпрацьовувати пропущені лабораторні заняття.  

Обов’язковою вимогою є дотримання норм академічної доброчесності. 

 

Методи контролю 

При вивченні дисципліни застосовується поточний, модульний та 

підсумковий семестровий форми контролю. Також, передбачено 

обов’язковий контроль засвоєння навчального матеріалу дисципліни, 

віднесеного на самостійну роботу.  

Поточний контроль (засвоєння окремих тем) проводиться у формі 

усного опитування або письмового експрес-контролю на лекціях та 

лабораторних заняттях, у формі виступів здобувачів вищої освіти з 

доповідями при обговоренні навчальних питань на лабораторних заняттях.  

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою 

формою контролю навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. Він 

проводиться у письмовій формі у вигляді семестрового іспиту (за шости 

рівневою (А, B, C, D, E, F) шкалою оцінювання). Терміни проведення 

підсумкового семестрового контролю встановлюються графіком навчального 

процесу, а обсяг навчального матеріалу, який виноситься на підсумковий 

семестровий контроль, визначається робочою програмою дисципліни. 

Сумарна кількість рейтингових балів за вивчення дисципліни за семестр 

розраховується як сума балів, отриманих за результатами поточного 

контролю та балів, отриманих за результатами підсумкового семестрового 

контролю. Максимальна сума балів за семестр складає 100 балів. 



Схема нарахування балів 

Модулі Модуль 1 (Семестр 1) Модуль 2  (Семестр 2) 
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Наукова 

робота 

Участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах, студентських олімпіадах та 

конкурсах – 0-15 балів 

 

Примітка. Формування розподілу балів з дисципліни здійснюється по всіх семестрах, передбачених навчальним планом з даної 

дисципліни. Сума балів за семестр: ki+p+li+s+t=100.   (mn, m – к-ть годин; m – бал/год.) 



Критеріями оцінювання знань за поточний контроль є успішність 

освоювання знань та набутих навичок на лекціях та лабораторних заняттях, 

що включає систематичність їх відвідування, здатність здобувача вищої 

освіти засвоювати категорійний апарат, навички узагальненого мислення, 

логічність та повноту викладання навчального матеріалу, навички творчо 

підходити до вирішення поставлених завдань, активність роботи на 

лабораторних заняттях, рівень знань за результатами опитування на 

лабораторних заняттях, самостійне опрацювання тем у цілому чи окремих 

питань.  

Схема нарахування балів за поточним контролем (засвоєння теми 

дисципліни):  

- 10-12 балів - здобувач вищої освіти цілком і всебічно розкрив сутність 

питань теми, вільно оперує поняттями і термінологією, демонструє глибокі 

знання джерел, має власну точку зору стосовно відповідних питань і може 

аргументовано її доводити;  

- 7-9 балів - здобувач вищої освіти розкрив питання теми у загальних 

рисах, розуміє їхню сутність, вільно оперує поняттями і термінологією, але 

спостерігаються деякі упущення при відповідях на питання та неточні 

обґрунтування;  

- 4-6 бали - здобувач вищої освіти не повністю розкрив питання теми у 

загальних рисах, намагається робити висновки, але слабко орієнтується в 

джерелах, припускається помилок, матеріал викладає нелогічно;  

- 0-3 бали - здобувач вищої освіти не розкрив питання теми, не розуміє 

його сутності, не орієнтується в джерелах, припускається грубих помилок, 

матеріал викладає нелогічно.  

Отримані сумарні бали нормуються до максимального балу за вид 

роботи. 

Підсумковий семестровий контроль (за другий модуль) з дисципліни 

проводиться за екзаменаційними білетами. Кожен з білетів містить 3 

питання. Максимальна кількість балів, яка може бути нарахована за всі три 

питання - 40 балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Схема нарахування балів на екзамені 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 
82-89 В добре 74-81 С 
64-73 D задовільно 60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 

Критерії оцінювання 

90 – 100  (відмінно, А) Оцінка «відмінно» виставляється студенту, 

який глибоко та міцно засвоїв матеріал, відмінно справляється з 

поставленими задачами та питаннями. Показує знайомство з фаховою 

літературою, володіє різнобічними навичками та прийомами виконання 

практичних завдань, вміє добре орієнтуватись у практичних ситуаціях. 

82 – 89  (дуже добре, В) Оцінка «дуже добре» виставляється студенту, 

який твердо знає програмний матеріал, правильно застосовує теоретичні 

знання при розв’язанні практичних завдань, володіє необхідними навичками 

та прийомами їх виконання. 

74 – 81  (добре, С) Оцінка «добре» виставляється студенту, який знає 

програмний матеріал, правильно застосовує теоретичні знання при 

розв’язанні практичних завдань, володіє необхідними навичками та 

прийомами їх виконання з незначними недоліками. 

64 – 73  (задовільно, D) Оцінка «задовільно» виставляється студенту, 

який має знання тільки основного матеріалу, але не засвоїв його деталей, 

допускає неточності, неправильне тлумачення окремих елементів завдання та 

відчуває труднощі при виконанні практичних завдань. 

60 – 63  (достатньо, D) Оцінка «достатньо» виставляється студенту, 

який має уявлення тільки про основний матеріал, не засвоїв його деталей, 

допускає неточності, неправильне тлумачення елементів завдання та відчуває 

труднощі при виконанні практичних завдань. 



35 – 59  (незадовільно, FX) Оцінка «незадовільно» виставляється 

студенту, який не знає значної частини програмного матеріалу, допускає 

багато помилок, невпевнено виконує завдання. 

0 – 34 – (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни, F) виставляється студенту, який не знає переважної частини 

програмного матеріалу, допускає багато помилок, не виконує практичні 

завдання. 

Усім студентам, які мають з навчальної дисципліни курсовий 

рейтинговий бал не менший ніж на задовільно, набраний семестровий бал 

зберігається і підсумкова оцінка з дисципліни може бути виставлена 

автоматично.  

Обов’язково складають іспит ті студенти, які мають курсовий 

рейтинговий бал з дисципліни 59 балів і нижче. 
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 ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВНЕСЕНІ ДО ІСПИТУ З 

ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ СИСТЕМ З 

КОНСОЛІДОВАНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ» 

 

1. Що сприяло популяризації і стрімкому поширенню методології 

проектного управління у світі?  

2. Метод критичного шляху, PERT-метод: підстави й обставини 

появи.  

3. Назвіть причини виникнення міжнародних асоціацій управління 

проектами, проаналізуйте цілі й функції їх діяльності.  

4. Що таке «Основи знань з проектного менеджменту» (PMBOK)?  

5. Охарактеризуйте вплив всесвітньої комп’ютерної мережі Інтернет 

на розвиток теоретичної та прикладної складових проектного менеджменту.  

6. У чому полягає специфіка сучасного стану управління проектами в 

Україні?  

7. Перерахуйте й розкрийте зміст основних характеристик проекту, 

що відрізняють його від інших проявів управлінської діяльності.  

8. Назвіть ті складові управління проектом, що створюють критерії 

його успішності, обмеження, важелі впливу. 

9. Призначення структури проекту.  

10. Кроки і моделі структуризації проекту.  

11. Поняття і склад учасників проекту. Команда менеджменту проекту. 

Близьке й далеке оточення проекту.  

12. Розкрийте сутність фаз життєвого циклу проекту.  

13. За якими ознаками відбувається класифікація проектів?  

14. Назвіть і охарактеризуйте основні схеми управління проектами. 

Розкрийте сутність адміністрування. 

15. Назвіть системні властивості проекту.  

16. У чому полягає сутність методології системного аналізу?  

17. Що являють собою такі базові завдання системного аналізу, як: 

формулювання і аналіз проблеми проекту, формулювання загальної мети 

проекту і критерію її досягнення, встановлення цілей проекту та їх 

декомпозиція?  

18. Дайте визначення поняття процесу, охарактеризуйте групи процесів 

управління проектом.  

19. Поясніть принципи взаємозв’язку між групами процесів управління 

різних фаз проекту й всередині кожної групи процесів.  

20. Процеси планування: основні, допоміжні, взаємозв’язки.  

21. Процеси виконання: основні, допоміжні, взаємозв’язки.  

22. Процеси аналізу: основні, допоміжні, взаємозв’язки.  

23. Процеси контролю: основні, допоміжні, взаємозв’язки.  

24. Процеси завершення: основні, допоміжні, взаємозв’язки. 

25. Як визначається ступінь сформованості концепції проекту?  



26. Види інвестиційних проектів на підприємстві.  

27. Зміст попередньої стадії аналізу проекту.  

28. Що таке матриця життєвих циклів підприємства? В яких позиціях 

матриці життєвих циклів необхідно перебувати підприємству, щоб 

розраховувати на інвестиції?  

29. Сутність аналізу комерційної здійсненності проекту.  

30. Опишіть методику аналізу конкурентоздатності підприємства, 

засновану на ключових факторах успіху.  

31. Що таке технічний аналіз, які цілі він переслідує?  

32. Які завдання вирішує фінансовий аналіз інвестиційного проекту?  

33. За якими критеріями оцінюють економічну ефективність проекту?  

34. У чому полягає зміст інституціонального аналізу проекту?  

35. Які завдання вирішуються в процесі аналізу ризику? 

36. Стадії передінвестиційної фази проекту, їх зміст.  

37. Що таке рамки проекту?  

38. Структура сукупних витрат інвестиційного проекту.  

39. Розмір витрат на передінвестиційні дослідження.  

40. Основні розділи ТЕО інвестиційного проекту, їх зміст.  

41. Призначення та різновиди прямих інвестицій.  

42. Структура власних фінансових ресурсів підприємства.  

43. Структура позикових фінансових ресурсів підприємства.  

44. «Золоте правило» інвестування.  

45. Закордонні інвестиційні інституції.  

46. Метод дисконтування періоду окупності – призначення, формула 

розрахунку.  

47. Метод чистого теперішнього значення доходу (NPV–метод) – 

призначення, формула розрахунку.  

48. Внутрішня норма прибутковості (ІRR) – призначення, формула 

розрахунку.  

49. Призначення аналізу впливу інфляції на оцінку ефективності 

інвестицій.  

50. Як розраховується прогноз прибутку від реалізації інвестиційного 

проекту?  

51. Розрахункові схеми оцінки показників ефективності проекту. 

52. Розкрийте цілі й завдання складання бізнес-плану проекту.  

53. Зміст титульної сторінки бізнес-плану.  

54. Резюме бізнес-плану.  

55. Через які складові бізнес-план має розкрити характеристики 

підприємс тва, галузі, продукту/послуги?  

56. Зміст розділу бізнес-плану «Маркетинговий аналіз і стратегія».  

57. Структура та призначення розділу «Виробництво».  

58. Структура та призначення розділу «Дослідницькі розробки».  

59. Структура та призначення розділу «Управління й організація».  

60. Структура та призначення розділу «Фінансовий план».  

61. Структура та призначення розділу «Аналіз ризику». 



62. Окресліть основні завдання, для вирішення яких використовуються 

системи управління проектами.  

63. Системи календарного планування і контролю: характеристика та 

функції MS Project, Time Line, Sure Trak Project Manager, Project Expert.  

64. Системи управління проектами професійного рівня: характеристика 

та функції Primavera Project Planner, Open Plan, Spider Project.  

65. Назвіть критерії, якими треба користуватися при обранні системи 

управління проектами.  

66. Специфіка упровадження системи управління проектами на 

підприємстві. Значення етапу планування. 

67. Для чого використовується план проекту?  

68. Перерахуйте структурні розділи плану проекту, коротко 

охарактеризуйте кожний з них.  

69. У чому полягає різниця між планом проекту і базовим планом?  

70. За якими ознаками класифікують плани проектів?  

71. Правила розробки плану проекту.  

72. Що входить в число критеріїв успіху проекту?  

73. Виконання проекту.  

74. Що таке штаби проекту?  

75. Що таке управління змінами? Джерела походження змін.  

76. Опис конфігурації стану проекту: склад документів, що 

регламентує проходження змін у проекті.  

77. Призначення Координаційної ради.  

78. Природа походження запитів на зміни.  

79. Опишіть процедуру загального управління змінами проекту. 

80. Що таке авторизація?  

81. Загальні причини ініціації проектів.  

82. Надайте змістовну характеристику стадіям ініціації проекту.  

83. Які методи вибору проектів називають моделями прийняття 

рішень?  

84. Зміст «Обґрунтування проекту».  

85. Сутність планування цілей.  

86. Що таке констатація цілей?  

87. Що являє собою план управління цілями?  

88. Призначення декомпозиції.  

89. Поняття пакету робіт. Відповідальність за виконання.  

90. Правила розробки WBS.  

91. У чому полягає складність розробки WBS?  

92. У чому полягає сенс процесів регулювання і контролю в управлінні 

проектами?  

93. Призначення попереднього, поточного і заключного видів 

контролю. Моніторинг. 

94. Сутність та призначення процедури визначення операцій проекту.  

95. Що таке календар операцій?  

96. Шляхом порівняння сітьових діаграм «операції у вузлах» та 



«операції на дугах» розкрийте особливості їх побудови, призначення, 

використання.  

97. Розкрийте специфіку і наведіть приклади таких типів взаємозв’язків 

операцій проекту, як фініш-старт, фініш-фініш, старт-старт, старт-фініш.  

98. У чому полягає призначення сітьової діаграми проекту? Що саме 

має бути вказано на сітьовій діаграмі або в поясненнях до неї?  

99. Календарне планування. Різновиди календарних планів.  

100. Розкрийте зміст найбільш відомих математичних методів 

розрахунку розкладу виконання проекту. Метод «стискання» тривалості.  

101. Розклад виконання проекту, види його графічного відображення. 

102. «Відомі» й «невідомі» ризики. Зовнішні і внутрішні ризики.  

103. Наведіть джерела походження ризиків.  

104. Потенційні події ризиків, їх опис.  

105. Чисті й спекулятивні ризики.  

106. Можливості кількісного опису ризику.  

107. Очікуване грошове вираження.  

108. Характеристики і призначення: дерево рішень.  

109. Характеристики і призначення: метод Монте-Карло.  

110. У чому полягає сутність імітаційного моделювання при аналізі 

ризиків?  

111. Основні схеми реакції на ризик.  

112. Зміст плану управління ризиками.  

113. На що спрямовуються моніторинг і контроль ризиків? 

114. Якість і сорт.  

115. Фундаментальне правило управління якістю.  

116. TQM: концепція, програма якості.  

117. Зміст роботи менеджера проекту в рамках системи управління 

якістю.  

118. Стандарти й нормативи.  

119. План управління якістю.  

120. Призначення аудиту якості.  

121. Діаграма Парето. Закон Парето.  

122. Діаграма Ішикави.  

123. Призначення аналізу трендів.  

124. Види й методи контролю якості.  

125. Контроль якості при здійсненні поставок за проектом.  

126. Показники якості продукції проекту.  

127. Життєвий цикл («петля якості») продукції проекту.  

128. Схема оцінки рівня якості продукції проекту. 

129. Потреба суспільства у консолідації інформації в умовах 

глобалізації та масової культури. Історичний розвиток консолідації 

інформації як відповідь на перешкоди для використання інформації.  

130. Словникові визначення поняття «консолідація».  

131. Концепції та визначення консолідації інформації ЮНЕСКО.  

132. Істотні особливості консолідації інформації.  



133. Основні напрямки діяльності по консолідації інформації.  

134. Проблеми консолідації даних.  

135. Задачі консолідації інформації.  

136. Аналітика консолідованої інформації як професія.  

137. Види інформаційно-аналітичної діяльності у процесі створення 

консолідованої інформації: інформаційний менеджмент та 

документнокомунікаційні системи; реінжиніринг як напрям консолідації 

інформації.  

138. Форми представлення консолідованої інформації. Споживачі 

консолідованої інформації. Установи, що спеціалізуються на процесах 

консолідації інформації.  

139. Види консолідації інформації.  

140. Структура процесу консолідації інформації.  

141. Моделі процесу консолідації інформації як конкурентної розвідки.  

142. Зведення процесів консолідації інформації.  

143. Роль консолідації інформації в процесі прийняття управлінських 

рішень.  

144. Продукти консолідації інформації як рішення для подолання 

сучасних інформаційних перепон.  

145. Умови ефективності продуктів консолідації інформації.  

146. Цінність і вигоди продуктів консолідації інформації.  

147. Поняття групи компаній, батьківської й дочірньої компаній та їх 

звітної інформації.  

148. Основні принципи консолідації інформації: елімінування 

внутрігрупових операцій, розрахунок гудвіла, розрахунок накопиченого 

капіталу, розрахунок прав меншості.  

149. Методи консолідації відповідно видам фінансово-промислових 

груп компаній: повна консолідація, метод пайової участі, пропорційна 

консолідація.  

150. Стандарти консолідованої звітності.  

151. Види узагальнюючої звітності, та сутність та порядок складання 

консолідованої фінансової звітності.  

152. Регламент підготовки консолідованої звітності.  

153. Порівняльна характеристика ручних та автоматизованих систем 

консолідації інформації на підприємствах.  

154. Автоматизовані системи для збору та структурування вихідної 

інформації.  

155. Комп’ютерні програми, що здійснюють аналіз результатів пошуку. 

4. Консолідація даних в електронних таблицях (KSpread, Lotus 1-2-3, 

Microsoft Excel, Numbers, LibreOffice Calc, OpenOffice.org Calc).  

156. Програмне забезпечення для збору та формування багатомірних 

масивів даних, а також для розгорнутої аналітики (Hyperion, Hyperion 

Financial Management (HFM), Hyperion Enterprise, 1С Консолідація).  

157. Спеціалізовані програми MapReduce, Hadoop, Spark та інші.  

158. Поняття та особливості Data Warehouse (сховище даних).  



159. Інструменти для отримання знань з масивів даних, що накопичені 

в компанії.  

160. Поняття та особливості технології OLAP, виміри та напрями 

консолідації даних в ОLAP-гіперкубі.  

161. Недоліки та переваги OLAP-систем.  

162. Види OLAP. OLAP-продукти (Microsoft Analysis Services, Oracle 

OLAP Option, DB2 OLAP Server від IBM, SAP BW, SAS OLAP Server, Brio, 

BusinessObjects, Cognos, MicroStrategy, Business Objects, Cognos, Contour BI, 

Deductor, Hyperion, Microstrategy, SAS Institute, Галактика BI)  

163. Поняття та особливості технології Data Mining та її реалізація 

(Text Mining, Web Mining).  

164. Нейронні мережі як еволюційна технологія інтелектуального 

аналізу великих масивів даних. Лекція  

165. КІР засобами бізнес-аналітики (BI, Business Intelligence). 1. 

Проблема визначення Business Intelligence.  

166. Особливості й вигоди Business Intelligence.  

167. Основні компоненти, архітектура та модулі BI системи.  

168. Класифікація продуктів BI.  

169. BI-інструменти.  

170. BI та прийняття управлінських рішень.  

171. Недоліки, переваги та перспективи розвитку технології BI.  

172. Визначення поняття «ERP-система».  

173. Історія та еволюція ERP систем: MRP, MRP II, ERP, ERP II  

174. Функції та додатки ERP систем  

175. СЕД та ERP: порівняльний аналіз  

176. Продукти ERP систем. Особливості впровадження.  

177. Переваги та недоліки ERP систем.  

178. Перспективи розвитку ERP систем.  

179. Види ресурсів. Визначення та суть «інтелектуальних ресурсів» та 

«інтелектуального капіталу».  

180. Активи та авуари інтелектуального капіталу компанії. Бази даних.  

181. Структура інтелектуального капіталу.  

182. Оцінка інтелектуального капіталу компанії.  

183. Визначення поняття «управління знаннями» («knowledge 

management»)  

184. Управління знаннями як корпоративна стратегія автоматизації 

управління підприємством.  

185. Компоненти системи управління знаннями.  

186. Стандарт з менеджменту знань.  

187. Стратегії менеджменту знань.  

188. Основні поняття у галузі менеджменту знань. Явні та неявні 

знання. Спіраль знань. Важливість документування знань. Корпоративні 

знання, профілі компетенцій, корпоративний досвід, корпоративний інстинкт 

як продукти консолідації.  

189. Бази знань.  



190. Модель управління знаннями, процеси управління знаннями.  

191. Напрямки роботи з неявними знаннями: Наставництво, 

Storytelling, облік інтелектуального капіталу, «профілі знань», «жовті 

сторінки», аналіз соціальних мереж, методи утримання знань.  

192. Умови ефективності методів консолідації та передачі прихованих 

знань співробітників.  

193. Групові методи отримання неявних знань: круглий стіл, «мозковий 

штурм», ролеві корпоративні ігри.  

194. Індивідуальні методи формалізації та утримання неявних знань 

співробітників: анкетування, інтерв’ю, спостереження, психодіагностика.  

195. Методи консолідації неявних знань: напівформалізоване інтерв'ю, 

метод спільного аналізу, реконструкція свідомості, електронні фокус-групи 

тощо.  

196. Архітектура обміну знаннями, створення культури обміну 

знаннями  

197. Програмні інструменти КІР.  

198. Семантичне різноманіття визначень поняття «Mind Map».  

199. Історія, еволюція та сучасність карт знань.  

200. Карта знань компанії як один з основних етапів аудита її 

інтелектуального капіталу. Поняття майнд-менеджменту.  

201. Види карт знань, правила їх складання.  

202. Програмні засоби створення карт знань: сервіс Bubbl.us, Графвіз 

(GraphViz), Explain 1.5, MindJet, MindManager, FreeMind.  

203. Емоційний інтелект – як самостійний напрям та філософія 

сучасного менеджменту, та як напрям консолідації нематеріальних ресурсів 

організації.  

204. Моделі емоційного інтелекту Рувена бар-Она, Майєра та 

Салоуейя.  

205. Управління талантами: визначення, тезаурус, програмні засоби.  

206. Експертні системи.  

207. Oracle Organization & Talent Development.  

208. Oracle University, Oracle iLearning. 7. Oracle Career Development, 

Oracle Employee Appraisal. 

209. Global Skills Management System (GSKM).  

210. Oracle Project Pesourcing System (PJR).  

211. Актуалізація знань: різниця понять «данні», «контент», 

«документ».  

212. Види контенту.  

213. Системи управління контентом (CMS). Види CMS.  

214. Управління документами та контентом.  

215. Основні завдання та функції CMS.  

216. Аналітичний моніторинг Internet контенту як консолідованого 

інформаційного простору.  

217. Контент-аналіз та консолідація соціокультурних текстів: 

контентаналіз як метод дослідження, сутність, завдання, процедури. Опис 



методу, проведення та протоколи контент-аналізу.  

218. КІР як основа управління проектами.  

219. Визначення поняття «проекту». Системний підхід у розумінні 

проекту.  

220. Категоріальні поняття у галузі управління проектами.  

221. Діаграма Ганта: особливості, правила побудови.  

222. Pert-аналіз: визначення, особливості.  

223. Метод критичного шляху.  

224. Мережний графік.  

225. Програмне забезпечення управління проектами.  

226. Дискурс-рубрикатор.  

227. Семантично-галузевий тезаурус як атрактор в системі 

комунікаційної взаємодії.  

228. Класифікатори інформаційних систем права.  

229. Індекси цитування.  

230. Регістри метаданих з високим рівнем описування бібліотечних 

наукових колекцій.  

231. Уніфікований доступ до наукового простору проведення 

колективних досліджень.  

232. Web 2.0 (блоги, фолксономія, вікі, RSS) та web 3.0 як технологічна 

основа семантичного поглиблення наукових комунікацій.  

233. Особливості впровадження метаданих для поглибленого аналізу та 

візуалізації наукових відомостей.  

234. Алгоритми моніторингу стану розвитку науки, техніки та 

суспільства для прогнозування перспектив їх розвитку. 

 


