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1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
1.1. Структура та правила оформлення курсової роботи
Протягом семестру кожен студент виконує курсову роботу. Курсова
робота виконується відповідно до навчального плану, на виконання
відведено 15 годин самостійної роботи. Виконання контрольної роботи є
обов'язковою умовою для допуску до семестрового контролю (екзамену).
Курсова робота складається з теоретичного питання та практичної
частини.
Структура курсової роботи:
- титульний аркуш, відповідно до затвердженої форми;
- зміст у вигляді плану розкриття теми роботи;
- вступ, у якому розкривається актуальність представленої роботи,
мета та основні задачі роботи;
- теоретичне завдання;
- практичне завдання;
- висновки за роботою, які містять короткий виклад основних
положень по кожному розділу роботи.
- список використаних джерел, що повинен становити не менш ніж 5
найменувань.
Номер варіанту курсової роботи для конкретного студента
визначається за номером у списку групи. За цим номером обирається тема
теоретичного питання та вхідні дані для виконання практичної частини
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1.2. Правила оформлення курсової роботи
Текстова частина. Курсова робота виконується на окремих аркушах
паперу формату А4 (210х297мм). Текст повинен бути надрукований з
міжрядковим інтервалом 1,5 , шрифт 14 пт. (Times New Roman).
Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту і
дорівнювати 1,25 см.
Поля: верхнє, ліве і нижнє не менше 20 мм, а праве - не менше 10 мм.
Сторінки нумерують у верхньому, правому куті, на титульному
аркуші номер не ставлять.
Ілюстрації. Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми,
діаграми) слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони
згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації у роботі
мають бути посилання.
Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією.
Ілюстрація позначається словом «Рис. ...», яке разом з назвою ілюстрації
розміщують після пояснювальних даних.
Після назв діаграм, рисунків, графіків ставиться крапка.
При виконанні практичного завдання студент повинен навести
скріни комп’ютерних сторінок з даними, аналогічними наведеним у
прикладі (рис.1, 3, 4, 5, 6)
Таблиці. Таблиці слід розташовувати безпосередньо після тексту, у
якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці
мають бути посилання в тексті курсової роботи.
Таблиці слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу, за
винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з
номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою,
наприклад, таблиця 2.1. - другий розділ, перша таблиця.
Формули. Формули розташовують безпосередньо після тексту, в
якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної
формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.
Усі формули, якщо їх у роботі більше однієї, повинні нумеруватися
наскрізною нумерацією арабськими цифрами.
Література. Після того, як літературу для курсової роботи підібрано,
потрібно скласти список використаних джерел (бібліографію)
з
урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.
Бібліографічні описи джерел можна подавати у тому порядку, за яким вони
вперше згадуються у тексті курсової роботи або за абеткою.
1.3. Порядок подання та захисту курсової роботи.
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Порядок подання курсової роботи. Завершена робота подається на
відповідну кафедру. Термін здачі та захист курсових робіт визначається
календарним планом навчального процесу.
Робота, яка заслуговує попередньої позитивної оцінки, допускається
до захисту. Після перевірки курсова робота повертається студенту як
мінімум за 3 дні до її захисту. Це робиться для того, щоб надати
відповідний час для підготовки до захисту. Якщо робота має суттєві
недоліки, викладач залишає за собою право видати інше завдання і
встановити новий строк для його виконання.
Процедура захисту роботи. У ході короткої доповіді (5-10 хвилин)
треба обґрунтувати теми досліджень, їх цілі і практичне значення,
розкрити зміст тем з викладенням своєї особистої точки зору до
розглянутих питань. Захист курсової роботи передбачає і відповіді на
питання, поставлені викладачем.
В окремих випадках, якщо має місце наявність кількох курсових
робіт близьких за тематикою, практикується проведення колективного
обговорення - захисту робіт. При цьому важливо надати всім студентам,
які беруть участь в обговоренні, можливість заздалегідь ознайомитися з
роботами своїх товаришів.
Результати захисту суттєво впливають на остаточну оцінку курсової
роботи. Якщо студент належним чином не підготувався до захисту, не в
змозі дати вичерпні відповіді на запитання, остаточна оцінка курсової
роботи може бути переглянута у порівнянні з попередньою.
Критерії оцінки.
Оцінювання знань та вмінь студентів за результати виконання
курсової роботи здійснюється із застосуванням комплексної системи
оцінювання знань. Така система спрямована на диференціацію рівня знань
студентів і повинна реагувати навіть на невеликі зміни глибини засвоєння
матеріалу кожним студентом, забезпечувати методично однаковий підхід
до оцінки якості навчання студентів і як результат — забезпечувати
об’єктивність діагностики знань.
Узгоджена шкала критеріїв оцінювання курсової роботи студентів з
урахуванням національної та бальної систем представлена у табл. 1.
Студентам, які одержали незадовільну оцінку за курсову роботу,
встановлюється новий строк для її доопрацювання з подальшим захистом.
Позитивно оцінена та захищена курсова робота залишається на
кафедрі.
До підсумкового контролю (екзамену) допускаються студенти, які
мають оцінку за виконання та захист курсової роботи не менше 60 балів.
Курсова робота складається з теоретичного питання та практичного
завдання для кожного варіанту. Оцінюється курсова робота з розрахунку –
100 балів.
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Таблиця 1
Критерії оцінки курсової роботи
Зміст критерію
Студент дав повну, розгорнену відповідь на теоретичне
питання та вірно розв’язав завдання. При цьому на захисті
він показав вміння логічно, послідовно викладати матеріал,
робити висновки, наводити, де можливо, приклади,
фактичний та статистичний матеріал. Робота повинна бути
написана грамотно, акуратно. При цьому допускаються
мінімальні незначні помилки, які не занижують повну,
змістову відповідь.
Студент грамотно, але стисло викладає теоретичне питання
та розв’язує завдання або наводить дещо застарілі приклади
та статистичний матеріал
Студент, розкриваючи теоретичні питання, робить незначні
помилки, та вирішує завдання із незначними помилками
Студент не повністю розкриває теоретичне питання та
вирішує задачі з помилками або наводить не актуальні
приклади та статистичний матеріал
Студент наполовину розкриває теоретичне питання та
вирішує задачі із суттєвими помилками або в завданні
наведено лише основний алгоритм вирішення
Разом:

Кількість
балів
90-100

82-89
75-81
68-74
60-67
60-100

2. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Предметом аналізу методології управління проектами є вивчення
концепцій, методів, інструментів, підходів і критеріїв визначення,
порівняння, обґрунтування управлінських рішень.
Головна мета – аналіз наукової та методичної літератури за темою
теоретичного питання та закріплення навичок оцінки і аналізу проектів
при виконанні практичного завдання.
В процесі вивчення дисципліни студенти придбають теоретичні
знання і практичні навички у сфері проектного аналізу.
Завдання:
• встановлення зв’язків між елементами системи управління
організацією, вміння користуватися загальнонауковими методами,
зокрема синтезу і аналізу;
• закріплення теоретичних знань і набуття практичного досвіду,
навичок аналізу оцінки ефективності прийняття управлінських рішень;
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• ознайомлення з головними концептуальними поняттями, методами і
підходами, які використовують в міжнародній практиці при
проведенні проектного аналізу;
• набуття навичок розрахунку і аналізу основних показників
ефективності інвестиційного проекту з використанням існуючого
програмного забезпечення.

3. ТЕМИ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Номер варіанту курсової роботи для конкретного студента
визначається за номером у списку групи.
Теми теоретичного питання
1. Проект: сутність та види проектів. Методи та інструменти управління
проектами.
2. Бізнес-план як основа проекту. Грошові потоки та фінансування
проекту
3. Оцінка ефективності управління проектами: підходи, методи та
методики
4. Логістичні концепції в проектному управлінні.
5. Підходи і методи виявлення та оцінки ризиків проекту
6. Створення ефективної системи моніторингу корпоративного проекту.
7. Інформаційні системи та інформаційні технології управління
проектами.
8. Підходи, методи та моделі управління ресурсами проекту
9. Реінжиніринг бізнесів-процесів - радикальна інноваційна стратегія.
10.Проектне управління інноваціями.
11.Обґрунтування економічної ефективності інноваційного проекту.
12.Стратегічне управління як основа забезпечення безперервності бізнесу.
13.Стан і перспективи розвитку корпоративного консалтингу.
14.Особливості управління проектом з організації підприємства (малого
бізнесу).
15. Програмне забезпечення процесу управління проектами.
16. Методології управління проектами програмної інженерії.
4. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
Методику побудови і розрахунку основних показників ефективності
інвестиційного проекту в курсовій роботі необхідно опрацювати на
прикладі аналізу і розрахунку наведеного нижче умовного бізнес-плану
інвестиційного проекту.
Номер варіанту відповідає номеру студента за списком групи. В
наведеному прикладі номеру варіанту відповідає символ «№»
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Приклад:
Підприємство ТОВ «Техносервіс» планує організувати виробництво
і продаж спеціалізованого обладнання.
Надходження планується отримувати від реалізації обладнання:
прилад А та Прилад Б. Відомості про передбачувані ціни і обсяги
реалізації наведені табл. 2
Таблиця 2.
Запланована ціна та обсяги реалізації вироблюваного обладнання
Найменування

Ціна, дол.

Прилад А
Прилад Б

550+№
600+№

Плановий обсяг реалізації,
шт. на місяць
80+№
60+№

Відомості про ціну та найменування комплектуючих для Приладів А
і Б наведено в табл. 3 та 4.
Табліца3
Комплектація Приладів
Прилад А
Вузол 1А
Вузол 2А
Вузол 3

Прилад Б
Вузол 1Б
Вузол 2Б
Вузол 3
Таблиця 4

Ціні комплектуючих виробів
Найменування
Вузол 1А
Вузол 1Б
Вузол 2А
Вузол 2Б
Вузол 3

Ціна, дол.
80
100
65
90
116

Планується закупити збиральну лінію вартістю 60000 доларів. У
вартість обладнання входить доставка, установка, налагодження та
навчання персоналу. Загальна тривалість етапу - 3 місяці.
Час досягнення планованого обсягу продажів - 2 місяці.
Виробничі накладні витрати - 1000 доларів в місяць;
Оренда приміщення - 3000 доларів щоквартально.
Планується участь у виставці - 5 000 доларів (в квітні).
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Планується витрача
трачати на рекламу 2 000 доларів щоквар
оквартально.
Передбачається
ся проведення
пр
навчальних семінарів
рів для дилерів і
дистриб'юторів два рази в рік загальною вартістю 2 0000 доларів
дола
(в травні і
листопаді).
Заробітна плата
ата персоналу підприємства, в штаті
шта
якого 11
робітників, становить
ть відп
відповідно до посад:
· директор - 240000
240
грн .:
· головний
й бухг
бухгалтер - 160000 грн.;
· інженер-збира
збиральник (5 осіб) - 120000 грн.;
· працівник
ик з постачання
по
(2 людини) - 120000 грн.:
грн
· працівник
ик відділу
від
збуту (2 людини) - 120000 грн.
грн
Зарплата виплачуєт
ачується в наступному місяці після нарахування.
нарах
Фінансування проекту
прое
буде здійснюватися за рахуно
ахунок кредиту на
суму 55000 доларів терміном
термі
на 12 місяців під 14% річних
чних з відстрочкою
першої виплати протяго
ротягом трьох місяців. Підприємство
тво м
має в своєму
розпорядженні власні грошові
гро
кошти у розмірі 25000 доларів
ларів.
Для практичної
ої реалізації
реа
процедури введення таа обробки
обро
вихідних
даних необхідно виконати
конати наведені нижче дії.
1. Вивчити теоретичні
теорет
основи по команді Довідк
відка / Зміст /
Початкові відомості.
2. Побудову бізнес
ізнес-плану почати з завдання іменіі файлу
фай проекту. У
діалозі Тема проекту
ту (ри
(рис. 1) зазначаються: назва проекту
оекту - «Установка
лінії виробництва»; дата початку - 01.01.2019 р .; триваліс
ивалість - 1 рік і 6
місяців.

Рис. 1. Початкові
ові відомості
ві
про проект
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3. В діалозі Проект / Список продуктів / Продукти, послуги ввести
два продукти - «Прилад А» і «Прлад Б»: одиниці виміру - штуки: початок
продажів - 01.04.2019 .
4. У діалозі Проект / Налаштування розрахунку / Ставка
дисконтування ввести ставку дисконтування у гривнях - 15%, в доларах 10%, крок дисконтування - місяць.
У діалозі Проект / Налаштування розрахунку / Показники
ефективності на питання «Яка частка виплат може фінансуватися за
рахунок надходжень того ж місяця?»відповісти - 100%. Поставити
прапорець «Враховувати відсотки на позики»
5. У діалозі Компанія / Стартовий баланс відобразити наявність
грошових коштів у сумі 25000 доларів.
6. У діалозі Оточення / Валюта проекту заповнити курс валюти на
базі курсу Національного банку на початок проекту, темпи падіння курсу
національної валюти з розрахунку 5% в перший рік і 4% в другий рік .
7. У діалозі Оточення / Податки установіть ставки основних
податків: податок на прибуток - 18%. ПДВ - 20%, відрахування до фонду
соціального захисту населення - 35%. Вибрати відповідну базу
оподаткування.
8. У діалозі Оточення / Інфляція ввести значення рівнів інфляції, як
показано на рис. 2.

Рис. 2. Результати опису інфляційного оточення проекту
9. У діалозі Інвестиційний план / Календарний план / Редагування
етапу проекту створити чотири етапи робіт:
а) закупівля складальної лінії;
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6) закупівля обладнання - вартість 53000 доларів, тривалість етапу з
01.01.2019 р. по 15.01.2019 р .:
в) доставка, установка, наладка - вартість 5000 доларів, тривалість
етапу з16.01.2019 р. по 15.03.2019 р .:
г) навчання персоналу - вартість 2000 доларів, тривалість етапу з
16.03.2019 р по 30.03.2019 р
На обладнання, що поставляється з моменту установки
нараховується амортизація, тому його слід позначити як «Актив». Для
цього при редагуванні етапу «Закупівля складальної лінії» необхідно
натиснути кнопку «Характеристики» і у вікні встановити значення періоду
до ліквідації 120 місяців
У модулі Календарний план передбачена можливість визначення
ієрархічних зв'язків між етапами проекту. У наведено прикладі етап
«Закупівля складальної лінії» є сумарним для трьох наступних етапів,
тому етапи «Закупка обладнання», «Доставка, установка, налагодження» і
«Навчання персоналу» слід змістити на більш низький рівень ієрархії. Для
цього необхідно послідовно виділити кожен з цих трьох етапів і виконати
команду «Згрупувати». Результати сформованого таким чином
календарного плану представлені на рис. 3.

Рис. 3. Календарний план проекту
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10. У діалозі Операційний план / План збуту / Швидке введення
обсягу продажів встановити вартість товарів і обсяг продажів відповідно
до табл. 2. Для введення інформації використовувати кнопку «Швидке
введення» для кожного виду товару. Зростання обсягу продажів - 2 місяці.
Результати: розрахованих обсягів продажів для кожного виду
продукції відображаються в нижній частині вікна.
11 .У діалозі Операційний план / Сировина, матеріали і
комплектуючі задати вихідні дані з табл. 3
12. У діалозі Операційний план / План виробництва задати вихідні
дані для кожного виду продукції у відповідності з табл. 4. Для визначення
відповідних наборів комплектуючих необхідно спочатку натиснути
правою кнопкою мишки рядок «Найменування» в нижній частині вікна.
Спливаюче меню дає можливість вибрати опцію «Додати», що призводить
до появи раніше заповненого вікна в модулі «Матеріали і комплектуючі».
З цього вікна необхідно вибрати відповідні комплектуючі вироби для
кожного виду продукції.
13: В, діалозі Операційний план / План по персоналу у вкладці
«Управління» ввести дані про заробітну плату і кількості працівників. У
вкладці «Управління» встановити виплати щомісяця протягом всього
проекту, а у вкладках «Виробництво і Маркетинг» - з 4-го по 18-й місяці
14. У діалозі Операційний план / Загальні витрати вкладці
«Виробництво» ввести дані про загальні витрати: накладні витрати -1000
доларів на місяць, оренда - 3000 доларів на місяць. Виплати щомісяця. У
вкладці «Маркетинг» відобразити участь у виставці вартістю 5000 доларів,
витрати на рекламу - 2000 доларів щоквартально, семінари вартістю 1000
доларів кожен. Вказувати державний характер виплат і відповідні дати.
15. У діалозі Фінансування/ Займи внести суму кредиту 55000
доларів строком на 12 місяців при ставці 14%.
Відстрочка першої виплати - 3 місяці, виплати відсотків - щомісячно,
відносяться на прибуток.
У процесі розрахунків «Project Expert »автоматично генерує
стандартні звітні бухгалтерські документи:
• звіт по прибутках та збитках:
• бухгалтерський баланс;
• звіт про рух грошових коштів;
• звіт про використання прибутку.
На основі даних звітних бухгалтерських документів здійснюється
розрахунок основних показників ефективності і фінансових коефіцієнтів.
Користувач може розробити кілька варіантів одного проекту у
відповідності з різними сценаріями його реалізації. Після визначення
найбільш ймовірного сценарію проекту він приймається за базовий
варіант.
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Результати розрахунків наведені нарис. 4-5.

Рис. 4. Звіт про прибутки і збитки
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Рис. 5. Звіт про рух грошових коштів
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Рис. 6. Основні показники ефективності інвестиційного проекту
Висновки. Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що проект
має термін окупності 12 місяців, чистий дисконтований дохід –
7524495 грн., Індекс прибутковості - 1,57. Дані показники ефективності
характеризують проект як прибутковий і окупний.
Для підтвердження виконання й результатів практичної роботи
судент повинен навести скріпи сторінок з даними, аналогічними
наведеним у прикладі (рис.1, 3, 4, 5, 6)
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