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Тривалість проведення: 2 академічні години на написання 

3 години на перевірку 

Максимальна кількість балів:  

40 балів 

40 балів 

Теоретичне питання – 15 балів; 

Аналітичне питання – 15 балів; 

Тестові завдання – 10 балів. 

 

Критерії оцінювання: 

36-40 балів – «відмінно»: безпомилкові і повні 

відповіді на теоретичне та аналітичне питання та 

закриті і відкриті тестові завдання (не менше 90% 

потрібної інформації); 

30-35 балів – «добре»: достатньо повні і з незначними 

помилками відповіді на теоретичне та аналітичне 

питання та закриті і відкриті тестові завдання (не 

менше 75% потрібної інформації); 

25-29 балів – «задовільно»: неповні і з помилками 

відповіді на теоретичне та аналітичне питання та 

закриті і відкриті тестові завдання (не менше 60% 

потрібної інформації); 

1-24 балів – «незадовільно»: недостатні і 

незадовільні, з суттєвими помилками відповіді на 

теоретичне та аналітичне питання та закриті і відкриті 

тестові завдання (менше 60% потрібної інформації). 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів, ЕНК 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=402
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Орієнтовний перелік питань: 
1. Подати класифікацію і схарактеризувати 

оточення проєкту. 

2. Описати життєвий цикл проєкту. 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=402166
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=402166
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=83519&displayformat=dictionary


3. Виявити процеси проєкту. 

4. З’ясувати цілі, результати і стратегію проєкту. 

5. Скласти список учасників проєкту. 

6. Описати якою має бути команда проєкту. 

7. Оцінити дії проєктного менеджера. 

8. Установити елементи внутрішнього оточення 

проєкту. 

9. Установити елементи зовнішнього оточення 

проєкту. 

10. З’ясувати принципи управління проєктами. 

11. Пояснити основні функції проєктного 

менеджменту. 

12. Розділити проєктний аналіз на складові. 

13. Пояснити різницю між маркетинговою 

концепцією та стратегією. 

14. Вибрати методи для оцінювання проєкту. 

15. З’ясувати структури управління проєктами. 

16. Вибрати організаційну структуру управління. 

17. Аргументувати планування проєкту. 

18. Виявити основні та додаткові 

етапи планування проєктів. 

19. Порівняти види планів. 

20. Запропонувати планування ресурсів проєкту. 

21. Запропонувати планування витрат проєкту. 

22. З’ясувати важливість концептуальної оцінки 

проєкту. 

23. Встановити співвідношення проєкту, програми 

та плану. 

24. Порівняти маркетингові проєкти. 

25. Описати організаційні проєкти. 

26. Оцінити економічні проєкти. 

27. Рекомендувати інформаційні проєкти. 

28. Порівняти корпоративні проєкти. 

29. Класифікувати освітні проєкти. 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=83540&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=83547&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=83547&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=83547&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=83547&displayformat=dictionary


30. Узагальнити соціальні проєкти. 

31. Рекомендувати культурно-дозвіллєві проєкти. 

32. Вибрати проєкти з підвищення кваліфікації. 

33. Описати презентаційні проєкти. 

34. Рекомендувати виставкові проєкти. 

35. Оцінити віртуальні проєкти. 

36. Визначити критерії SMART. 

37. Пояснити основні вимоги до написання 

проєктів. 

38. Пояснити сутність фандрейзингу. 

39. Схарактеризувати проєктну діяльність як 

джерело додаткового фінансування. 

40. Сформулювати проєкт розвитку бібліотеки. 

41. Визначити етапи планування ресурсів проєкту. 

42. Знайти рішення щодо планування витрат 

проєкту. 

43. Описати бюджет як складову проєкту. 

44. Зіставити моніторинг і контроль у процесі 

проєктної діяльності. 

45. Схарактеризувати програмну та проєктну 

діяльність УБА. 

 

Екзаменатор   
                                                 підпис 
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