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ВСТУП 
Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної програми 

дисципліни «Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів на підприємствах транспорту» та 

«Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної 

програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Структура навчальної  дисципліни (тематичний план).   

В розділі  подається  розподіл навчального часу за формами навчання та видами 

занять відповідно до робочого навчального плану. 

  Таблиця 2.1 

 

№ 

пор. 
Назва теми 

(тематичного розділу) 

Обсяг навчальних занять 

(год.) 

усьо 

го 

лек 

ції 

практ.  

Занят. 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

6 семестр 

Модуль №1 «Теоретичні засади бізнес-проектування»  

1.1 Теоретичні засади бізнес-проектування 11 2 2 

 

7 

1.2 Механізм обґрунтування бізнес-проекту 13 2 

2 

2 7 

1.3 Бізнес-планування проекту. 13 2 2 

2 

7 

1.4 Інвестиційні дослідження та фінансування бізнес-

проекту    
13 2 2 

2 

7 

1.5 Домашнє завдання №1 8 - - 8 

 Модульна контрольна робота № 1 3 2 - 1 

Усього за модулем № 1 61 12 12 37 

Модуль 2. «Особливості обґрунтування та експертизи реалізації бізнес-проекту 

на підприємствах транспорту» 

2.1 Загальні підходи до планування бізнес-проектів на 

підприємствах транспорту 
12 2 2 8 

2.2 Управління вартістю бізнес-проекту на 

підприємствах транспорту 
12 2 2 

 

8 

2.3 Кадрове забезпечення виконання проекту на 

підприємствах транспорту 
8 1 2 

1 

4 

2.4 Домашнє завдання №2 8 - - 8 

 Модульна контрольна робота № 2 4 2 - 2 

Усього за модулем № 2 44 7 7 30 

Усього за 6 семестр 105 19 19 30 

Усього за навчальною дисципліною 105 19 19 67 
 2.2. Домашнє завдання №1, №2.. 

Конкретна мета ДЗ міститься у закріпленні вмінь проводити економічні розрахунки щодо 

розробки та оцінювання ефективності бізнес-проектів на підприємствах транспорту.  

Для успішного виконання домашнього завдання студент повинен знати: методи 

оцінювання ефективності бізнес-проектів на підприємствах транспорту та вміти: самостійно 
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виконувати розрахунки та складати можливі варіанти застосування інструментів планування 

бізнес-проектів та розробляти альтернативні варіанти прийняття ефективних економічних 

рішень. 

Теми контрольних робіт та завдання для їх виконання розробляються автором робочої 

програми. Вказані навчальні матеріали затверджуються протоколом засідання кафедри, 

доводяться до відома студента індивідуально і виконуються відповідно до методичних 

рекомендацій. Номер варіанту теоретичної частини та завдання дорівнює сумі двох останніх 

цифр індивідуального плану студента.   

   

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Список рекомендованих джерел 

Основні рекомендовані джерела 

3.1.1  Власова Н.О. Управління проектами : навч. посібник / Н.О. Власова, В.А. Гросул, 

Т.С. Пічугіна та ін. – Харків : ХДУХТ, 2011.  

3.1.2 Тарасюк Г. М. Управління проектами : навч. посібник / Г. М. Тарасюк. –   4-е вид. – 

К.: Каравела, 2012. – 320 с.  

3.1.3 Ноздріна Л. В. Управління проектами: Підручник / Л. В. Ноздріна,           В. І. Ящук, 

О. І. Полотай. – К. : ЦУЛ, 2010. – 432 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ebooktime.net/book110.html  

3.1.4 Фесенко Т. Г. Управління проектами: теорія та практика виконання проектних дій: 

навч. посібник / Т. Г. Фесенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 181 с. 

3.1.5 Ткаленко С. І. Європейський проектний менеджмент : практикум / С. І. Ткаленко. – 

К. : КНЕУ, 2014. – 192 с. 

Додаткові рекомендовані джерела 

3.1.6 Бабаєв В. М. Управління проектами: Навчальний посібник. - Харків: ХНАМГ, 2006. 

– 244 с.   

3.1.7 Богоявленська Ю. В. Проектний аналіз: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2006. - 

336 с. 

3.1.8 Волков И. М. и др. Проектный анализ: Продвинутый курс. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 

495 с.  

3.1.9 Дитхелм Г. Управление проектами. в 2 т. Т. 1 : Основы. – СПб. : Издательский дом 

«Бизнес–пресса», 2004. – 400 с. 

3.1.10 Дитхелм Г. Управление проектами. В 2 т. Т.2: Особенности. – СПб.: Издательский 

дом «Бизнес-пресса», 2004. – 288 с.  

3.1.11 Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон. Управление проектами: Практическое 

руководство / Ф. Грей Клиффорду, У. Эрик Ларсон ; пер. с англ. – М. : Издательство «Дело и 

Сервис», 2003. – 528 с. 

Інформаційні ресурси в інтернеті 
3.1.12. Законодавство України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/a  

3.1.13 Наукова періодика України ; Нац. бібл. України ім. В. І. Вернадського. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/  

3.1.14 Научная электронная библиотека. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3.1.15 Національні проекти в стратегії економічної модернізації України [Електронний 

ресурс] : аналітична доповідь ; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2019. – 57 с. – Режим доступу : 

http://www.niss.gov.ua/articles/1111/  

 

 

http://www.niss.gov.ua/articles/1111/
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4. РЕЙТИНГОВА  СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕН-ТОМ 
ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

4.1. Методи контролю  та схема нарахування балів. 

 Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах 

відповідно до табл. 4.1. 
Таблиця 4.1 

6 семестр 

Модуль №1 
Модуль №2 

 

Мах  

кіл-ть 

балів 
Вид навчальної 

роботи 

Мах  

кіль-ть 

балів 

Вид навчальної 

роботи 

Мах кіл-ть 

балів 

Відповіді на 

практичних заняттях  

20 

(сумарна) 

Відповіді на 

практичних заняттях  

20 

(сумарна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання 

домашнього завдання 

15 

(сумарна) 

Виконання 

домашнього 

завдання 

15 

(сумарна) 

Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи №1 студент має 

набрати не менше 21 балів 

Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи №2 студент має 

набрати не менше 21 балів 

Виконання модульної 

контрольної роботи №1 

9 Виконання модульної 

контрольної роботи 

№2 

9 

Усього за модулем №1 44 Усього за модулем 

№2 

44 88 

Семестровий диференційований залік 12 

Усього з навчальної дисципліни 100 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них 

позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Рейтингова оцінка в балах 
Оцінка 

за національною 
шкалою 

Відповіді на 
практичних заняттях 

Виконання 

домашнього 

завдання 

Виконання 
модульної 

контрольної 
роботи 

4 14-15 9 Відмінно 

3 12-13 7-8 Добре 

2,5 9-11  6 Задовільно 

Менше 3 Менше 9 менше 6 Незадовільно 

 

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної 

роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного 

контролю.  

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову 

модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та за національною шкалою заноситься до 

відомості модульного контролю. 
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Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Модуль №1 Модуль №2 Оцінка за національною шкалою 

40-44 40-44 Відмінно 

33 - 39 33 - 39 Добре 

27 - 32 27 - 32 Задовільно 

Менше 27 Менше 27 Незадовільно 

 

4.5. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову 

семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою 

(табл. 4.4). 

Таблиця 4.4  Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової модульної 

рейтингової оцінки в балах оцінкам за 

національною шкалою 

 Відповідність залікової рейтингової 

оцінки в балах оцінці 

за національною шкалою 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 
 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

79 - 88 Відмінно  12 Відмінно 

66 - 78 Добре  10 Добре 

53 - 65 Задовільно  8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  менше 8 Незадовільно 

 

4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та залікової рейтингових оцінок у балах 

становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за 

національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю 

суттєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 
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4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової 

книжки студента. 

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та 

навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 

65/Задов./Е тощо. 

4.9. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій 

рейтинговій оцінці.  Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 

Додатку до диплома. 
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Ф 03.02 – 01 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата  
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 

     

     

     

 (Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 

пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок щодо 
адекватності 

     

     

     

(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення зміни 

Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     
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	Таблиця 4.3

