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Поля форми Опис полів 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка 
 

Кафедра 

_____________________________ 
 

Кафедра бібліотекознавства та інформології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«___________________________» 
 

Проектна діяльність 

 

Курс 3 курс 

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  
 

Письмова 

Тривалість проведення: 2 години на написання 

3 години на перевірку 

Максимальна кількість балів:  

40 балів 
40 балів 

Критерії оцінювання: 1 питання - 15 балів 

2 питання - 15 балів 

3 питання - 10 балів 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів 

Орієнтовний перелік питань: 1. Визначити поняття проекту та управління 

проектами. 

2. Відтворити історію методів управління 

проектами. 

3. Подати класифікацію і схарактеризувати 

оточення проекту. 

4. Описати життєвий цикл проекту. 

5. Виявити процеси проекту. 

6. Назвати області знань управління 

проектом. 

7. З’ясувати цілі, результати і стратегію 

проекту. 

8. Скласти список учасників проекту. 

9. Описати якою має бути команда проекту. 

10. Оцінити дії проектного менеджера. 

11. Установити елементи внутрішнього 

оточення проекту. 

12. Установити елементи зовнішнього 

оточення проекту. 

13. З’ясувати принципи управління 

проектами. 

14. Пояснити основні функції проектного 

менеджменту. 

15. Розділити проектний аналіз на складові. 

16. Застосувати маркетинговий аналіз. 

17. Пояснити різницю між маркетинговою 

концепцією та стратегією. 



18. Розробити план маркетингу. 

19. Вибрати методи для оцінювання 

проекту. 

20. Описати організацію системи 

управління проектами. 

21. З’ясувати структури управління 

проектами. 

22. Вибрати організаційну структуру 

управління. 

23. Аргументувати планування проекту. 

24. Виявити основні та додаткові етапи 

планування проектів. 

25. Порівняти види планів. 

26. Запропонувати планування ресурсів 

проекту. 

27. Запропонувати планування витрат 

проекту. 

28. З’ясувати важливість концептуальної 

оцінки проекту. 

29. Встановити оцінку доцільності проекту. 

30. Передбачити остаточну оцінку проекту. 

31. Встановити співвідношення проекту, 

програми та плану. 

32. Виявити державні цільові програми. 

33. Виявити регіональні програми. 

34. Проаналізувати типологію проектів у 

бібліотечно-інформаційній сфері. 

35. Виявити інноваційні процеси. 

36. Рейтингувати інноваційну діяльність. 

37. Встановити сутність інноваційних 

проектів. 

38. Визначити міжнародні проекти. 

39. Описати пілотні проекти. 

40. Вибрати інвестиційні проекти. 

41. Порівняти маркетингові проекти. 

42. Узагальнити стратегічні проекти. 

43. Описати організаційні проекти. 

44. Оцінити економічні проекти. 

45. Рекомендувати інформаційні проекти. 

46. Порівняти корпоративні проекти. 

47. Класифікувати освітні проекти. 

48. Узагальнити соціальні проекти. 

49. Рекомендувати культурно-дозвіллєві 

проекти. 

50. Вибрати проекти з підвищення 

кваліфікації. 

51. Описати презентаційні проекти. 

52. Рекомендувати виставкові проекти. 

53. Оцінити віртуальні проекти. 

54. Визначити критерії SMART. 

55. Пояснити основні вимоги до написання 

проектів. 



56. Аргументувати визначення партнерів. 

57. Вибрати донорів проекту. 

58. Пояснити сутність фандрейзингу. 

59. Схарактеризувати проектну діяльність 

як джерело додаткового фінансування. 

60. Сформулювати проект розвитку 

бібліотеки. 

61. Визначити етапи планування ресурсів 

проекту. 

62. Знайти рішення щодо планування 

витрат проекту. 

63. Визначити інвестиційні витрати. 

64. Визначити поточні витрати. 

65. Визначити витрати за місцем виконання 

робіт. 

66. Визначити витрати залежно від 

обраного об’єкта обліку витрат. 

67. Визначити прямі витрати. 

68. Визначити непрямі витрати. 

69. Сформувати кошторис витрат проекту. 

70. Встановити основні типи оцінки 

проекту. 

71. Запропонувати календарний план 

проекту. 

72. Описати бюджет як складову проекту. 

73. Розробити бюджет інвестиційного 

проекту. 

74. Запланувати бюджетний контроль. 

75. Визначити методи оцінки витрат 

проекту. 

76. Реконструювати прогнозування 

остаточних витрат. 

77. Проаналізувати витрати проекту. 

78. Зіставити моніторинг і контроль у 

процесі проектної діяльності. 

79. Вибрати систему контролю за 

виконанням проекту. 

80. Описати процеси контролю. 

81. Визначити види контролю. 

82. Описати методи контролю виконання 

проекту. 

83. Пояснити контроль змін. 

84. Здійснити вимірювання та аналіз 

показників проекту. 

85. Підготувати заявку (аплікацію) на 

одержання гранту. 

86. Визначити складові заявок на грант. 

87. З’ясувати структуру опису проекту. 

88. Описати процес складання заявки на 

грант. 

89. Сформулювати вимоги до оформлення 

грантових заявок. 



90. Схарактеризувати програмну та 

проектну діяльність УБА. 

Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

В. Є. Сошинська  

 


