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Зміст 

Тема 1. Основи управління міжнародними 
проектами. 
Тема 2. Управління розробкою міжнародних проектів. 
Тема 3. Управління часом виконання міжнародних 
проектів. 
Тема 4. Управління вартістю міжнародних проектів. 
 Тема 5. Управління матеріально-технічним 
забезпеченням міжнародних проектів. 
Тема 6. Управління якістю міжнародних проектів. 
Тема 7.  Управління ризиками міжнародних проектів. 

 

 

Мета викладання навчальної
дисципліни «Управління
міжнародними проектами»

формування у студентів знань і
навичок щодо управління
міжнародними проектами

 



Результати навчання за дисципліною 

«Управління міжнародними проектами» 
 

 Знання

 РН 1.1. Поглиблені знання правил і стандартів
управління проектами, у т.ч. міжнародними

 РН 1.2. Знання і розуміння основних фаз
управління міжнародними проектами;

 РН 1.3. Володіння систематизованими знаннями
процесів управління міжнародними проектами. 

 Уміння

 РН 2.1. Уміння формувати документацію
міжнародних проектів;

 РН 2.2. Уміння оцінювати ефективність та ризики
міжнародних проектів;

 РН 2.3. Уміння застосовувати методи управління
міжнародними проектами в залежності від фази
управління.

 

 Комунікація

 РН 3.1. Робота в команді, у тому числі виконання
різних ролей, організаційні навички, які
дозволяють організовувати та виконувати
професійні завдання.

 Автономність і відповідальність

 РН 4.1. Здатність мислити і діяти підприємницьким
чином, знання меж своїх власних знань та навичок
і розуміння необхідності безперервного навчання
(навчання протягом життя), поглиблення і
поповнення набутих знань і навичок, у т.ч. у
міждисциплінарному аспекті; здатність
організувати процес навчання інших осіб.
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1.1. Поняття  та економічний зміст проекту 

 

 

 

Проект – це сукупність практичних дій для досягнення 

певної мети. 

 

Проект - діяльність, спрямована на створення певного 

продукту чи послуги протягом визначеного терміну та за 

певних фінансових обмежень. 

Проект - комплекс взаємопов'язаних заходів, розроблених 

для досягнення певних цілей протягом заданого часу при 

встановлених ресурсних обмеженнях. 
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Основні риси проекту

чітка мета
унікальність
обмеженість щодо ресурсів
часові рамки
командне виконання

http://youinf.ru/samyj-dorogoj-proekt-v-
mire/

Цікаво !

 

 

 

Проект чи ні? Обґрунтуйте 

Відпустка

Весілля

Видання книги

 

 



Проект чи ні? Обґрунтуйте 

Будівництво
заводу

Запуск нового
продукту на ринок

 

Цілі проекту
1.  Прибутковість інвестиційних заходів.
2.  Зростання підприємства шляхом
щорічного зростання обсягу реалізації і
частки контрольованого ринку.
3. Підтримка високої репутації
підприємства серед споживачів або
збереження частки ринку.
4. Зростання продуктивності праці.
5. Виробництво нової продукції.

 



1.2.Типи проектів

Стратегичні - що передбачають зміну
форми власності або кардинальну
зміну характеру виробництва. 

Тактичні проекти – пов'язані зі зміною
обсягів продукції, що випускається, 
підвищенням якості продукції, модернізацією
устаткування.

Стратегічні проекти – передбачають зміну
форми власності або кардинальну зміну
характеру виробництва. 
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1. За масштабами і вартістю:

 великі – принципово нові проекти, 
вартість яких понад 2 млн. дол.;

 середні – вартість від 300 тис. дол. до
2 млн. дол. (міжрегіональні, регіональні
і деякі проекти, що виконуються на
рівні окремих корпорацій, компаній);

 дрібні – вартість менше 300 тис. дол.

2. За термінами реализації: 

 короткострокові (менше 1 року);

 середньострокові (1– 2 роки);

 довгострокові (3 – 5 років).



3. За видами: 

 проекти із затвердженим фондами
(фінансуванням), що перебувають на тій
чи іншій стадії будівництва, але
незакінчені.

 проекти з незатвердженими фондами, 
які:

– залежать від самого підприємства
(рішення про інвестування приймається
керівництвом підприємства);

– залежать від споживача (фінансування
відкривається тільки в тому випадку, 
якщо підприємство за тендеому виграє
контракт на поставку продукції).

 

4 . За класом проекту:
 мегапроекти – це цільові програми, що

включають безліч взаємопов'язаних
проектів, об'єднаних спільною метою, 
виділеними ресурсами і обмеженим терміном
їх виконання (національні, міжнародні, 
міжгалузеві і галузеві програми розвитку);

 мультипроекти – проекти, що здійснюються
на підприємствах і в організаціях. Вони
пов'язані з певною концепцією і напрямом
стратегічного розвитку підприємства на
перетворення його в прибуткове;

 монопроекти – різні інвестиційні, інноваційні
та інші проекти, що мають певну мету і
обмежені у фінансових ресурсах, часі і
потребують створення єдиної проектної
команди.

 



5. За характером проекту (рівнем
учасників):

 міжнародні
 державні
 міжтериторіальні
 територіальні
 місцеві

 

 Міжнародні проекти зазвичай
відрізняє:

 значна складність і вартість

 високий ступінь важливості для
економіки і політики тих країн, для
яких вони розробляються

 



6. За змістом:

 технічні

 організаційні

 соціальні

 економічні

 змішані

 

Групи змішаних проектів
 Проекти технологічного та матеріально-технічного
оновлення виробництва, заміни основних
засобів, модернізації обладнання з метою
підвищення якості продукції, що виробляється і
зростання ефективності виробництва;

 Проекти збільшення обсягів виробництва і
номенклатури виробленої продукції даного виду
з метою більш повного задоволення запитів, 
розширення ринків збуту, підвищення доходу;

 Проекти освоєння виробництва нових видів
продукції, товарів, послуг для проникнення на
ринок, створення нових сегментів ринку, 
отримання доходів, прибутку, задоволення
змінених потреб.

http://www.pmphelp.net/index.php?id=315  
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7 . За нормами прибутку:

 з низькою,
 із середньою,

 з високою нормою прибутку.

8. За ступенем пов'язаності проектів:

 альтернативні – прийняття одного

виключає можливість прийняття іншого;

 незалежні – відхилення або прийняття

одного не впливає на прийняття рішення
щодо іншого проекту;

 взаємопов'язані – прийняття одного

проекту залежить від прийняття іншого.
 

Інші підходи до класифікації
див.: 
http://www.finanalis.ru/litra/3
28/2895.html

https://moodle.kstu.ru/mod/b
ook/view.php?id=15149

https://helpiks.org/9-

10387.html

Дізнайтеся більше

 



1.3. Життєвий цикл проекту

Ідентифікація Розробка Екпертиза

Переговори Реалізація Оцінка

фаза проектування

фаза впровадження
 

 

 

 

3 фази життєвого циклу
проекту (відповідно до
методики UNIDO):

1. Передінвестиційна – від
попередніх досліджень до прийняття
інвестиційного рішення

2. Інвестиційна – включає в себе
проектування та будівництво

3. Експлуатаційна (або виробнича) –
початок господарської діяльності
відповідно до призначення проекту

 

 



 

Зовнішні фактори оточення
проекту

 політичні

 економічні

 суспільні

 правові

 науково-технічні

 культурні

 природні

 



 PEST-аналіз – виявлення й оцінка
впливу факторів макросередовища на
результати поточної й майбутньої
діяльності та проекти підприємства. 

 

E –
економіч

ні

P –
політико-
правові

Фактори
PEST-
аналізу

S – соціо-
культурні

T –
технологічні

 



Основні фактори PEST аналізу:

 P (Political) – фактори політико-правового
середовища компанії. При аналізі політико -
правового оточення галузі, ринку або країни
рекомендується відповісти на запитання щодо
ключових змін у сфері політичної стабільності і
правового регулювання.

Е (Economical) – фактори економічного стану
ринку: динаміка розвитку економіки, курсів валют, 
вартості капіталу, рівня безробіття, рівня інфляції,  
наявного доходу на душу населення, тенденції в
банківській сфері.

 

 S (Socio - cultural) – фактори соціального та

культурного стану ринку:  зміна демографічного
стану, рівень освіченості населення, особливості
менталітету, важливі культурні цінності, зміна
соціальних верств населення, зміна смаків і
уподобань аудиторії, усталені міфи й
упередження.

 T (Technological) – фактори, що характеризують

технологічний прогрес в галузі: можливі зміни в
ключових технологіях, вплив Інтернету та
мобільних технологій на розвиток ринку, інновації
в інформаційних технологіях, що дозволяють
більш ефективно конкурувати на ринку.

 



Порядок проведення PEST-аналізу

1. Розробляється перелік зовнішніх стратегічних
факторів, що мають високу ймовірність реалізації
й впливу на функціонування підприємства

2. Оцінюється значущість кожної події для даного
підприємства шляхом присвоєння йому певної
ваги від одиниці до нуля

3. Дається оцінка ступеня впливу кожної
фактора-події на стратегію підприємства (на
проект) за 5- бальною шкалою

4. Визначаються зважені оцінки кожного
фактора, і підраховується сумарна зважена
оцінка

 

Щодо PEST-аналізу: 

http://powerbranding.ru/biznes-
analiz/pest/

http://powerbranding.ru/biznes-
analiz/pest/example/

http://buklib.net/books/36596/

Дізнайся більше

 



Внутрішні фактори оточення
проекту

 стиль управління та методи управління - визначає
психологічний клімат і атмосферу в команді
проекту, впливає на її творчу активність і
працездатність

 професіоналізм

 відносини між учасниками проекту – розподіл

прав, відповідальності та обов'язків між
учасниками проекту

 методи та засоби комунікації – визначають

повноту, достовірність і оперативність обміну
інформацією між учасниками проекту та ін.

 

Учасники проекту

 Замовник – фізична або юридична особа, яка
вкладає у проект власні або позичкові кошти і
приймає рішення щодо термінів реалізації
проекту, його вартості та контролю якості.

 Інвестор – особа або організація, яка
фінансує проект.

 Проектувальник – проектна організація, яка
розробляє проектно-кошторисну документацію.

 Постачальник (генеральний
постачальник) – організація, яка здійснює
ресурсне забезпечення проекту.

 



 Підрядчик (генеральний підрядчик) –
юридична особа, яка несе відповідальність
за виконання робіт відповідно до контракту.

 Консультант – фірма або спеціаліст, який
на контрактних умовах надає учасникам
проекту консультаційні послуги.

 Керівник проекту (проект-менеджер) –
юридична особа, якій замовник делегує
повноваження з управління проектом.

 Проектна команда – це організаційна
структура, яку очолює керівник проекту.

Учасники проекту (продовження)

 

1.5. Етапи управління
проектом (УП)

УП – тимчасове прагнення, спрямоване на
створення унікального продукту, послуги або

досягнення результату.

УП – це застосування знань, навичок, 
інструментів і технік в проектній діяльності

для виконання умов проекту.

 



Групи процесів УП

1.Ініціювання 2.Планування 3.Виконання

4.Моніторинг і
контроль 5.Закриття

 

Зони уваги УП

Інтеграція Масштаб Час

Вартість Якість
Матеріально-

технічне
забезпечення

Людські
ресурси

Комунікації
Управління
ризиками

Управління зацікавленими особами

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Управління часом в проекті включає процеси, 

необхідні для забезпечення того, щоб проект 

завершився своєчасно і складається з: 

 



 

 

Необхідними даними для визначення діяльності є: 

 

 

• 3.1. Визначення діяльності – це ідентифікація і 

документація певних робіт, які мають бути виконані 

для отримання результатів проекту. 

Результат визначення діяльності 



 

 

 

 

 

 

 Ієрархічна структура робіт (Work 
Breakdown Structure) – інструмент, що 
дозволяє розбити проект на складові 
частини. 

 Вона встановлює ієрархічно 
структурований розподіл робіт щодо 
реалізації проекту для всіх задіяних в 
ньому працівників. 

 У ході побудови WBS здійснюється 
послідовна декомпозиція проекту на 
підпроекти, пакети робіт різного рівня, 
пакети детальних робіт.  

 Декомпозиція – це розподіл результатів 
проекту на менші, більш керовані 
компоненти до рівня пакетів робіт. 



 

 

Правила формування пакета робіт 

 

 

 

Правила побудови WBS 

 



 

Приклади структури WBS 

 



 

 

 

 

Для завдання послідовності робіт необхідно 

мати: 

 

• 3.2. Завдання послідовності робіт 

Завдання послідовності робіт включає визначення і 

документування взаємодій між роботами. 

Роботи мають бути розташовані в точному порядку 

для полегшення майбутнього складання реального 

і здійсненного календарного плану. 



 

 

 

 



 

 

Приклад відображення методу попередніх 

мережевих діаграм 

 

Типи залежності між роботами 

"Фініш" – "Старт" попередня робота має 
фінішувати раніше, ніж стартує 
наступна робота 

"Фініш" – "Фініш" попередня робота має 
фінішувати до того, як фінішує 
наступна робота 

"Старт" – "Старт" попередня робота має 
стартувати перед тим, як 
починається наступна робота 

"Старт" – "Фініш" попередня робота має 
стартувати перед тим, як 
фінішує наступна робота 

 



 

 

 

Приклад відображення методу стрілочних 

мережевих діаграм 



 

 

 

 

Розробка календарного плану 

Розробка календарного плану дозволяє 

визначити дати старту і фінішу робіт проекту. 

 



 
Для розробки календарних планів 

необхідно мати 

 

 

 

 

Методи відображення календарних планів 

 

А) Графік віх 



 
 

 

 

Б) Тимчасова мережева діаграма (мережева 

діаграма + лінійний графік) 

 

 

 

 

B) Мережева діаграма 

 



Приклад. Будівництво дитячого майданчика 

Назва роботи 
Тривалість 

(дні) 
Попередні 

роботи 

Затримки(+)/ 
Випередження(-) 

(дні) 

А 
Підготовка 

ділянки 
3 - 0 

В 

Заливка 
фундаменту 
для споруд 

(гойдалок та 
тренжерів) 

бетоном 

2 А 0 

С 
Насадження 
квітів, трави 

3 А -2 

Д 
Встановлення 

споруд  
1 В,С +2, 0 

*Робота зі встановлення споруд виконується із затримкою, яка 

передбачає, що работа буде виконуватися не одразу після 

закінчення робіт В та С, а через 2 дні, які необхідні для 

застигання бетону. Робота С має випередження у 2 дні, яке 

показує, що її можно починати на 2 дні раніше, ніж закінчиться 

попередня робота А.  



 

 

 

 

 

 

 

. 

Для розрахунку РП і РЗ використовується прямий 

хід (зліва направо) 

Як правило, РП в першій роботі приймається рівним 

1, тобто проект починається в перший день. 

Р3 роботи визначається додаванням до РП 

тривалості роботи, але з урахуванням того, що в 

перший день робота вже виконується 

.1 робіі ТРПРЗ
 

Кожна наступна робота починається після 

закінчення всіх попередніх робіт, тому: 

).1max( 1  іі РЗРП
 

Розраховане значення РЗ у завершальній роботі 

мережевої моделі визначає загальну тривалість 

виконання всього комплексу робіт. 



. 

  

 

 

 

 

Зворотний хід починається з визначення 

ПЗ заключної роботи, значення якої 

дорівнює РЗ цієї роботи  

Пізній початок (ПП) роботи визначається за 

формулою 

.1 робі ТПЗПП
 

ПЗ попередньої роботи на день менше ПП 

наступної роботи. 

Якщо робота має дві і більше попередніх 

робіт, обирається робота з найменшим 

значенням ПП, тобто 

).1min( 1  іі ПППЗ
 

Резерв роботи дорівнює: 

.ііі РЗПЗР 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Критичний шлях проходить через роботи А-В-

Д. 

Після розрахунку мережевої моделі 

визначаються критичні шляхи.  

Критичний шлях проекту − послідовність 

дій щодо проекту, яка визначає його 

загальну тривалість.  

Критичний шлях – це максимальний за 

тривалістю повний шлях у мережі від 

початку і до завершення реалізації 

проекту. Роботи, які виконуються на цьому 

шляху, також називаються критичними.  



Лінійні графіки (Графіки Ганта) 

  

Приклад. Календарний план реалізації 

міжнародного проекту у сфері готельного бізнесу 
Часовий період 05.18 06.18 07.18 09.18 10.18 11.18 12.18 01.19 

Реєстрація фірми         

Оренда 

приміщення 

        

Ремонт         

Придбання 

меблів, ТВ, 

сантехніки, 

комп’ютерів, 

обладнання 

        

Узгодження 

дозволу на 

відкриття 

діяльності 

(пожежна служба 

та ін.) 

        

Набір персоналу         

Створення сайту         

Реклама         

Початок 

діяльності 

        

 

 

Лінійні графіки або графіки Ганта відображають 

дату старту або фінішу робіт, а також очікувану 

тривалість. 



 

 

 

 

 

З метою гарантування завершення роботи 

вчасно або з мінімальною затримкою дії при 

управлінні часом часто включають 

прискорення через застосування: 

– альтернативних варіантів розкладу робіт;  

– перерозподілу ресурсів; 

– перегляду тривалості робіт та залежностей 

між роботами та їх послідовності. 

Як побудувати діаграму 

Ганта за допомогою Excel 

https://fd.ru/articles/158761

-kak-postroit-diagrammu-

ganta-v-excel 
 

https://fd.ru/articles/158761-kak-postroit-diagrammu-ganta-v-excel
https://fd.ru/articles/158761-kak-postroit-diagrammu-ganta-v-excel
https://fd.ru/articles/158761-kak-postroit-diagrammu-ganta-v-excel


 
3.4. Контроль дотримання календарного плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для контролю виконання календарних 

планів будують стрічковий графік, на 

підставі припущення лінійної залежності 
виконання заданого обсягу робіт від 

витраченого часу. 

Кей с. Особливості управління часом у 

міжнародних проектах 
 



 

 

Процеси управління вартістю проекту згідно з 

PMBoK  

 

http://bessarabov.ru/lj/pmbok-processes.jpg


4.1. Оцінка вартості проекту. 

Вартісна оцінка: входи 

 

Вартісна оцінка: інструменти та техніки 

 



Вартісна оцінка: виходи 

 

 

 

План управління проектом відображає 

 

План управління вартістю визначає 

формат і критерії планування, структури, 

оцінки, бюджету та контролю вартості 

проекту. 



Методи 

оцінки

 

 

 

 

 

суб'єктивна оцінка об'єкта експертом. 

Еспертами можуть виступати як 

учасники команди, яким належить 

реалізовувати даний проект, так і 

незалежні експерти 

об'єкт порівнюється з 

іншими схожими 

об'єктами  

використання 

математичних 

моделей (SLIM, 
COCOMO) 

перехід від оцінок окремих 

робіт до оцінки пакета 

робіт і т.д. до оцінки всього 

проекту цілком  



 

Метод оцінки за аналогами 

 

 

 

 



 

Метод параметричних оцінок 

 

4.2. Розробка бюджету проекту 

Розробка бюджету проекту: входи 

 

Найбільш надійний, якщо: 

– для розробки моделі використовується 

достовірна історична інформація 

– параметри, які використовуються в 

моделі, швидко піддаються обчисленню 

– масштаб моделі може змінюватися 

(тобто її можна використовувати як для 

великих, так і для невеликих проектів) 



Розробка бюджету витрат: інструменти та 

техніки 

  

Розробка бюджету проекту: виходи 

 

 

 



Бюджет проекту 

 

 

Управління вартістю: входи 

 

 



Управління вартістю: інструменти та техніки 

 

 

 

Управління вартістю: виходи 

 

 



Контроль за виконанням 

 

 

 

Базові показники 

 

 



Основні похідні показники 

 

 

 

 



Приклад 

Планується провести рестравраційні роботи  

басейну у готельному комплексі. Планова 

продуктивність  - одна сторона в день при 

плановій вартості однієї сторони 100 $. 

Визначити відхилення за термінами (SV) і 

вартості (CV), якщо до кінця 2-го дня було 

реставровано 3 боки басейну, а вартість 

виконаних робіт 350 $. 

Розв’язок  

PV = 2*100$ = 200$. 

EV = 3*100$ = 300$. 

AC = 350$. 

CV = EV-AC = 300-350 = -50 – перевитрата коштів. 

SV = EV-PV = 300-200 = 100 – випередження за 

термінами. 



Прогнозуючі показники 

 

https://tim.com.ua/2009/07/the-simple-guide-to-

earned-value/ 

 

Приклад 

Підприємство -експортер придбало чотири верстати 
плазмової різки. Для пусконалагоджувальних робіт 
одного верстата потрібен один день та 50 дол. 
Налагодження верстатів повинно відбуватися 
послідовно. На кінець першого дня налагоджено 1 
верстат, витрачено 50 дол., на кінець другого дня 
налагоджено ще один, але витрачено 70 дол.  Сьогодні 
кінець третього дня робіт. Налагоджено два верстати 
повністю, третій тільки почато. Проаналізуйте стан 
проекту, використовуючи показники: PV, EV, AC, BAC, CV, 
CPI, SV, SPI, EAC, ETC, VAC. 

https://tim.com.ua/2009/07/the-simple-guide-to-earned-value/
https://tim.com.ua/2009/07/the-simple-guide-to-earned-value/


Розв’язок  

Показник Розв’язання  Висновок 

PV 50 + 50 + 50=150 Мала бути виконана робота 

вартістю 150 дол.  

EV 50+50=100 Мало бути витрачено 100 дол.  

AC 50+70=120 Фактично витрачено 120 дол. 

BAC 50+50+50+50=200 Бюджет проекту200дол. 

CV=EV-AC 100-120=-20 Бюджет перевищено  на 20дол. 

CPI=EV:AC 100 / 120=0,83 Отримуємо 83 центи з кожного 

вкладеного долара 

SV=EV-PV 100 – 150=-50 Відхилення у термінах виконання  

SPI=EV:PV 100 / 150=0,66 Виконано 66% планового обсягу 

EAC=BAC:CPI 200 / 0,83=240,96 Очікувана вартість проекту 240,96 

дол. 

ETC=EAC-AC 240,96-120=120,96 Необхідно вкласти 120, 96 дол., 

щоб завершити проект  

VAC= BAC-EAC 200 – 240,96=-40,96 Очікуване перевищення бюджету 

на 40,96 дол. по завершенні 

проекту  

 



4.4. Фінансування міжнародних проектів. 

 

Поняття та економічна сутність вартості капіталу 

 

 

Фактори, що впливають на вартість капіталу 

проекту 

 



 

Моделі визначення вартості власного капіталу 

А. Модель прогнозованого зростання 

дивідендів 

,1 g
P

D
CE 

 

де Се – вартість власного капіталу; 

Р –  ринкова ціна однієї акції; 

D1 – дивіденд, обіцяний компанією в перший рік 

реалізації інвестиційного проекту; 

g – прогнозоване щорічне зростання дивідендів. 



Б. Цінова модель капітальних активів  

(Capital Assets Price Model - CAPM) 

,)( RFМRFE CCCC   

 

де СЕ –  вартість капіталу компанії; 

СRF – вартість безризикового вкладення;  

СМ – середня по ринку прибутковість інвестицій; 

  


 – показник ризику. 

 

В. Модель прибутку на акцію 

,
P

EPS
CE 

 

 

де EPS – величина прибутку на одну акцію; 

Р – ринкова ціна однієї акції. 

 

 

 



Г. Модель премії за ризик 

 

,RPCC HE 
 

 

де Сн – звичайний рівень віддачі на вкладення 

капіталу інвестором; 

RP –  премія за ризик. 

 

Д. Вартість знову залученого капіталу 

,
)1(

1 g
FP

D
CE 




 

де F –  так звана вартість випуску; 

 

Є. Модель визначення вартості привілейованих 

акцій 

,
P

D
CP 

 

де D –  величина щорічного дивіденду на акцію; 

Р – ринкова ціна однієї акції. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Які переваги та 

обмеження 

використання кожної 

моделі вартості 

власного капіталу? 

За даними відомих у світі 

корпорацій визначте вартість 

власного капіталу компанії. 

Джерело: yahoofinance.com 



 

Ефективна вартість позикових коштів 

На відміну від доходів, що виплачуються 

акціонерам, відсотки за позикового капіталу 

сплачуються з прибутку до оподаткування. 

Для того, щоб відобразити цей фінансовий 

феномен, вводять так звану ефективну вартість 

позикового капіталу, що дорівнює: 

,)1( D

э

D CТC 
 

де Т – ставка податку. 

 

Приклад. Підприємство користується 

банківським кредитом, виданим під 

25% річних. Вартість позикового 

капіталу складе: 

0,25х(1-0,18)=0,205 або 20,5%. 



 

Середньозважена вартість капіталу 

 

Основна розрахункова формула: 

,)1( EEppDD CWCWTCWWACC 
 

 

де – E W,  , PD WW
 – відповідно частки 

позикових коштів, привілейованих акцій, 

власного капіталу (звичайних акцій і 

нерозподіленого прибутку;  

EPD CCC   , ,
 – вартість відповідних 

складових капіталу; 

Т –  ставка податку на прибуток. 

 



 

 

Приклад. Для фінансування міжнародного проекту з 

виробництва споживчих товарів компанія планує 

використати власний капітал (звичайні акції та 

привелійовані акції) та позиковий капітал (облігації). 

Ринкова вартість звичайних акцій компанії GMT 

становить $550 000, привілейовані акції складають 

$200 000, а загальний позиковий капітал – $400 000. 

Вартість власного капіталу дорівнює 10%, 

привілейованих акцій –  6%, а облігацій компанії –  

8%. Необхідно визначити середньозважену вартість 

капіталу компанії при ставці податку Т = 30%. 

Розв’язок.  

1. Обчислюємо загальну суму капіталу, що 
використовується компанією для проекту. 
$550000+$200000+$400000=$11500. 
2. Розраховуємо частки кожного компонента капіталу. 
 

 

 

 

3. Обчислюємо WACC 
WACC=0,4782х0,1+0,1739х0,06+0,3478х0,08х(1-0,3)= 
0,0776 або 7,76%. 

;4782,0
000,1150$

000,550$
EW

;1739,0
000,1150$

000,200$
PW

34748,0
000,1150$

000,400$
Wd



 

 

Додаткові інформаційні 

ресурси 

 

 http://www.cfin.ru/man

agement/finance/capital

/valman.shtml 

 http://gaap.ru/articles/u

pravlenie_stoimostyu_pr

oekta/ 
 

http://www.cfin.ru/management/finance/capital/valman.shtml
http://www.cfin.ru/management/finance/capital/valman.shtml
http://www.cfin.ru/management/finance/capital/valman.shtml


 

 

 



  

 

 

 

 



 

Ресурсне планування –  

 

Методи планування ресурсів проекту 

 

 

 



 



Основні завдання управління ресурсами 

5.2. Управління матеріально-технічним 

забезпеченням 

 

 

 

 



5.2.1. Управління закупівлями або 

матеріально-технічним забезпеченням 

проекту включає: 

 

 

 

5.2.2. Управління поставками 

 

 



 



Етапи матеріально-технічного забезпечення 

 



 

 

5.2.3. Управління запасами 

 



 

 



 

 



 

Завдання системи управління запасами 

 



АВС– метод 

 

Оптимізація розміру заказа 

Модель оптимального розміру замовлення 

(EOQ) 

,/)02( CSQ 
 

де S – потреба в матеріалах або готовій продукції на 

звітний період; 

O – витрати на виконання одного замовлення; 

C – витрати на зберігання одиниці матеріалів. 

 



 

Кейс. Досвід азіатських країн в 

управлінні проектами. 

Які особливості процесів 

управління ресурсами 

міжнародних проектів? 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



6.1. Планування якості 

 

Планування якості: входи 

 

 



 

Планування якості: інструменти та технології 

 

 

Це цікаво!Принципи 

управління Демінга 



 

Деякі терміни щодо планування якості 

 

Планування якості: виходи, результати 

 

К
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2. Задоку-

ментовані 

методики та 

робочі 

інструкції. 

Описують 

детально 

процеси і те, як 

виміряти якість 

процесу, 

підпроцесу і 

окремих 

здійснюваних 

дій. 

 



 

6.2. Забезпечення якості 

 

 

 



 

 

6.3. Контроль якості 
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Problem Type 
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Кейс.Особливості 

процесів управління якістю 

для міжнародних проектів 

 



 

 



 

 

7.1. Визначенняризику та його види 

 

 



 

Види ризику 

 

 



 

Класифікація інвестиційних ризиків 

 

 



 

Види ризиків за стадіями життєвого циклу проекту 

Стадія Види ризиків 

Передінвести-
ційна 

Помилковість в розробці концепції 
проекту; 
неправильне визначення розташування 
проекту; 
ставлення до проекту місцевої влади; 
прийняття рішення про доцільність 
інвестування 

Інвестиційна 

Платоспроможність замовника; 
непередбачені витрати на будівельні 
роботи; 
перевищення термінів будівництва, 
вартості обладнання; 
несвоєчасність поставки обладнання; 
невиконання контрактних зо;бов'язань 
підрядниками; 
несвоєчасна підготовка персоналу 

Експлуата-
ційна 

Поява альтернативного продукту; 
неплатоспроможність споживачів; 
неправильно визначені обсяг і сегмент 
ринку, на якому реалізується продукт 
проекту; 
зміна цін на сировину і матеріали, 
перевезення, заробітної плати; 
зміна вартості капіталу і рівня інфляції; 
загроза екологічної безпеки; 
зміна ставлення населення проекту до 
його реалізації 



 

 

7.2. Методи аналізу та оцінки ризику 
 

 

 

Аналіз чутливості проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета аналізу ризику – дати потенційним 

партнерам або учасникам проекту необхідні 

дані для прийняття рішення про доцільність 

участі в проекті і заходів захисту від можливих 

фінансових втрат. 

Якісний аналіз 

(експертний аналіз) 

Кількісний аналіз 



 

Алгоритм аналізу чутливості 

 

 

 

 



Показник еластичності чистого приведеного 

значення (NPV) 

 

 



 

Аналіз сценаріїв 

 

 



 

 



 

Алгоритм проведеннямоделювання Монте-Карло: 

 

7.3. Абсолютні і відносніміриризику 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

7.4. Методи зниження ризику 

 



 

Алгоритм зниження ризиків 

 

 

Кейс. Особливості аналізу ризиків 

міжнародних проектів 
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