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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кафедра маркетингу, менеджменту та економіки  

Навчальна дисципліна УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 5 

Статус дисципліни 
Обов’язкова компонента ОП (вивчається у 3 

семестрі) 

Мова викладання  українська 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Мета дисципліни: сформувати знання 

методології менеджменту в сфері управління 

проектами, оволодіти методами досліджень 

проектного середовища та забезпечення 

ефективності управління проектами в 

сучасних економічних системах. 

Завдання дисципліни: вивчити теоретичні 

основи управління проектами; визначити 

місце і роль діяльності по управлінню 

проектами в загальній системі менеджменту 

підприємства; засвоїти зміст понять та 

категорій підсистеми управління проектами; 

сформувати знання щодо процесів управління 

проектами; вивчити засоби і прийоми 

забезпечення якості управління проектами; 

вивчити показники і оволодіти методами 

ефективного управління проектами. 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

ЗК2 – здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності); 

ЗК6 – здатність генерувати нові ідеї 

(креативність); 

ЗК7 – здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

СК4 – здатність до ефективного використання 

та розвитку ресурсів організації; 

СК7 – здатність розробляти 

проекти,управляти ними, виявляти ініціативу 



та підприємливість. 

Форми проведення занять Лекції, практичні заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

Р2 – ідентифікувати проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх вирішення; 

Р3 – проектувати ефективні системи 

управління організаціями; 

Р4 – обґрунтовувати та управляти проектами, 

генерувати підприємницькі ідеї; 

Р5 – планувати діяльність організації в 

стратегічному та тактичному розрізах. 

Р 13 Вміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення організації 

(підрозділу). 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та за шкалою ЄКТС, 

де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

Змістовий модуль 1 (75 год) 

Тема 1. Проектна діяльність як об’єкт управління 

Сутність проектної діяльності: поняття та основні характеристики. Класифікація проектів. 

Управління проектами як специфічна галузь менеджменту. Передумови, цілі та завдання 

управління проектами. Класифікація проектів. Програма та портфель. 

Підходи до управління проектами: класичний, за циклом вирішення проблем, за життєвим 

циклом проектного менеджменту. Стандарти проектної діяльності. Міжнародні асоціації 



та організації, що встановлюють стандарти проектної діяльності. 

 

Тема 2. Процеси управління проектами 

Процеси управління проектами: процеси ініціації, процеси планування, процеси 

виконання, процеси моніторингу і управління, процеси завершення. Функції (області 

знань) по управлінню проектами. 

Встановлення цілей та формування моделі управління проектами. оточення та учасники 

проекту. Життєвий цикл проекту. Характеристики фаз життєвого циклу проекту. Етапи 

життєвого циклу проекту за версіями різних організацій. 

 

Тема 3. Обґрунтування проектних робіт 

Ініціація та оцінювання майбутнього проекту. Дослідження середо-вища впровадження 

проекту. Обґрунтування проекту. 

Бізнес-планування як основна форма обґрунтування проекту. Характеристики та 

призначення бізнес-плану. Структура бізнес-плану. Стандарти бізнес-планування.  

Передінвестиційна фаза управління проектом. Формування концепції проекту. Проектний 

аналіз та його складові. Обґрунтування доцільності проекту. Техніко-економічне 

обґрунтування проекту.  

 

Тема 4. Показники ефективності проектів 

Оцінка ефективності проектів. Формальні та неформальні методи оцінки ефективності. 

Показники комерційної ефективності проекту. Показники економічної ефективності 

проекту. Показники бюджетної ефективності проекту. 

 

Тема 5. Організаційні структури та організаційні форми управління проектами 

Сутність організаційної структури управління проектами. Фактори вибору організаційної 

структури управління проектами. Вибір і розробка організаційної структури. Метод 

аналізу ієрархій в виборі організаційної структури управління проектами. Розробка 

організаційної і методичної документації. Формування організаційної структури. 

Сутність організаційної форми управління проектами. Форми організаційної структури 

управління проектами, їх переваги та недоліки. Форми зовнішніх та внутрішніх структур 

управління проектами, їх характеристики та умови використання. 

 

Тема 6. Планування проектів 

Ціль та завдання планування проекту. Етапи планування проекту. Процеси планування 

проекту. Планування реалізації проекту. Структура розподілу (декомпозиція) робіт (СРР). 

Підходи до структуризації проекту. Метод WBS для управління проектом.  

Планування строків та термінів виконання проекту. Процеси та методи управління 

термінами виконання проекту. Календарно-сітьове планування. Взаємозв’язок між 

кошторисним та календарним плануванням. 

Розробка розкладу проекту. Методи розробки розкладу. 

 

Тема 7. Управління вартістю проектів 

Сутність та складові управління вартістю проектів. Сутність планування ресурсів. Види 

ресурсів. Етапи планування ресурсів. Ресурсний конфлікт. Вирівнювання ресурсів. 

Призначення ресурсів. Графіки потреби у ресурсах. Планування витрат по проекту. 

Класифікація витрат. Календарне планування витрат. Оцінка вартості проекту. Карта 

планування вартості проекту. Методи розрахунку оцінки вартості проекту. Формування 

кошторису та бюджету проекту. Структура бюджету. Методика складання бюджету. 

 

Тема 8. Вимоги і стандарти проектної діяльності 

Концепція управління якістю. Система управління якістю. Принципи і положення 



концепції якості проектів. Ресурси і витрати на забезпечення якості проекту.  

Норми і стандарти якості проектів. Система нормативних документів. Система стандартів 

ISO. 

 

Змістовий модуль 2 (75 год) 

Тема 9. Управління якістю проектів 

Планування управління якістю проекту. Методи  планування якості в проектах.  

Управління забезпеченням якості проекту. Процеси управління якістю проектів. Контроль 

якості. Види і методи контролю якості.  

 

Тема 10. Управління часом у проектах 

Планування строків і термінів виконання проектів. Засади управління термінами проекту. 

Моделі планування проектів. Сітьове планування проектів. Розробка розкладу проекту. 

Моніторинг виконання робіт з проекту. Методи контролю фактичного виконання проекту, 

їх переваги та недоліки. Оцінка стану робіт. Критерії і дані контролю робіт. Прогрес 

проекту. 

 

Тема 11. Контроль виконання проектів 

Інструменти контролю виконання проекту. Графік та інструменти контролю розкладу. 

Управління змінами в процесі виконання проекту. Причини і наслідки змін у проекті. 

Система контролю за змінами. Стадії процесу контролю за змінами. Вимоги щодо змін. 

 

Тема 12. Управління контрактами в проектах 

Порядок проведення тендерів на роботи, послуги та закупівлі. Види, типи та методи 

проведення тендерів. Вибір проектувальників проекту. Організація матеріально-

технічного забезпечення. Укладання контрактів на реалізацію інвестиційних проектів. 

Види контрактів на проектні роботи. Переваги та недоліки контрактів з відшкодуванням 

витрат та контрактів з твердою (паушальною) ціною. Система прок’юремента. Місце та 

роль прок’юремента в життєвому циклі проекту. Управління претензіями у проекті. 

 

Тема 13. Управління ризиками в проектній діяльності 

Аналіз проектних ризиків. Якісний аналіз проектних ризиків. Кількісний аналіз проектних 

ризиків. Методи оцінки проектних ризиків. Планування реагування на ризики. Стратегії 

реагування на ризики. Моніторинг і контроль ризиків. Розподіл ризиків. Розподіл ризиків 

у проектних контрактах. 

 

Тема 14. Кадрове забезпечення менеджменту проектів 

Сутність та процеси управління людськими ресурсами проекту. Роль організаційної та 

корпоративної культури в управлінні проектами. Компоненти організаційної та 

корпоративної культури організації. Класифікація типів організаційної культури та її 

вплив на управління проектами. Типи проектних команд. Формування проектної команди. 

Організація ефективної діяльності команди. Управління персоналом команди. Розвиток 

команди проекту. 

 

Тема 15. Інформація та комунікації в управлінні проектами 

Сутність та процеси управління комунікаціями проекту. Канали інформації для проекту. 

Платформи комунікацій проекту. Взаємодія з зацікавленими сторонами проекту.  

Інформаційна система управління проектами. Компоненти та вимоги інформаційної 

системи управління проектами. Системи підтримки прийняття рішень.  

Універсальні автоматизовані таблиці і графіки. Можливості використання пакету Excel 

при плануванні і контролі реалізації проектів. 
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