
МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПРОЕКТАМИ  
 

Мета курсу – є набуття теоретичних та практичних знань про наявні 
методологічні засади управління міжнародними проектами; вмінь своєчасно 
ідентифікувати ризики та обмеження проектів, визначати ступінь їх складності та 
різновид, розробляти та реалізовувати механізми балансування обмежень і зниження 
ймовірностей прояву ризиків в процесі планування та реалізації міжнародного проекту; 
аналізувати проблеми та ситуації для їх оптимального розв’язання; набуття 
креативного мислення для пошуку оптимальних способів ведення міжнародних 
проектів. 

Дисципліна «Методологія управління міжнародними проектами» в структурно-
логічній схемі інтегрується з вивченням дисциплін: «Стратегічний менеджмент», 
«Інноваційний менеджмент». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого 
опанування студентом дисциплін: «Управління командами і тайм-менеджмент», 
«Методологія наукових досліджень та системне мислення», «Розвиток менеджменту в 
умовах трансформаційних змін економічних систем», «Реінжиніринг бізнес-процесів та 
бізнес-моделювання», «Проектний менеджмент», «Маркетинг-менеджмент», «Аудит та 
методологічні підходи до оцінювання управлінської діяльності». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність прийняття організаційних рішень на всіх етапах 
управління міжнародними проектами (планування, реалізації, моніторингу, управління, 
завершення) з виявленням, ідентифікацією, систематизацією ризиків і обмежень 
проекту з метою нівелювання впливу їх наслідків на проект, освоєння інструментарію 
ведення міжнародних проектів на наукових засадах, аналізу ефективності 
методологічного інструментарію управління міжнародними проектами, з одного боку, 
в умовах глобалізації, з другого боку, в умовах зростаючої конкурентної боротьби 
(зокрема за право управління проектом), а з третього боку, – в умовах неузгодженості 
вимог і очікувань зацікавлених в результатах проекту сторін. 

Програмні результати навчання: 
знати: фундаментальні засади, принципи та форми управління проектами, особливості 
управління міжнародними проектами, а також їх методологічні засади; методи 
формування проекту; наукові принципи формування та організації процесів при 
реалізації проектів, в т.ч. процесів щодо планування проекту, реалізації проекту, 
моніторингом проекту, управлінням проектом, завершенням проекту; інструментарій 
розробки заходів зниження ризиків в проекту; характеристики методологій управління 
міжнародними проектами за різними підходами, а саме: Project Management Institute, 
PMBOK, IPMA; 
вміти: визначати вимоги до проекту, управляти балансом конфліктуючих обмежень 
проекту, модифікувати плани та специфікації проекту до потреб зацікавлених сторін, 
вибудовувати ієрархію суб’єктів проекту, об’єктів проекту та процесів проекту; 
оцінювати ризики міжнародних проектів; розробляти заходи по мінімізації впливу 
обмежень проекту та ризиків на процес та результати реалізації міжнародних проектів;  
володіти: методами та навичками управління міжнародними проектами, методами 
дослідження зовнішнього середовища, оцінки міжнародних партнерів і ризиків 



співпраці з ними; сучасними технологіями менеджменту; методиками аналізу 
результатів наукових досліджень у глобальному масштабі.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ 
ПРОЕКТАМИ. Проект. Типи проектів. Життєвий цикл проекту. Оточення проекту. 
Учасники проекту. Управління проектом. Методологічний інструментарій управління 
проектом. Фази проекту. Початкова (передінвестиційна) фаза проекту. Сутність 
проектного аналізу. Структура проектного аналізу.  Методи кількісного аналізу і 
прогнозування ризику та невизначеності. Методи зниження ризиків. Завдання 
послідовності робіт. Методи та засоби завдання послідовності робіт. Оцінка тривалості 
робіт. Планування ресурсів. Розробка бюджету проекту. Контроль та управління 
вартістю проекту. Контрактна робота в проекті. Види контрактів. Організація та 
проведення торгів. Планування якості. Забезпечення. Оцінка мотивації міжнародних 
проектів. Фактори оточення міжнародних проектів.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 135 годин, 
у тому числі 60 годин аудиторних занять і 75 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 


