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Мета курсу – формування у студентів необхідних теоретичних знань і 
практичних навичок з методології управління проектами, яка є перспективним 
напрямком розвитку теорії менеджменту і набуває все більшого поширення в усіх 
сферах діяльності, а також опанування відповідного інструментарію для успішного 
управління проектами інформатизації різних типів та видів. 

Дисципліна «Управління інвестиційними проектами» в структурно-логічній 
схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», 
«Мікроекономіка і макроекономіка», «Статистика», «Бухгалтерський облік», 
«Економіка підприємства», «Фінанси підприємства», «Менеджмент і маркетинг», 
«Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків», вона інтегрується з 
вивченням дисципліни «Потенціал і розвиток підприємства». Вивчення дисципліни 
формує засади для подальшого опанування студентом дисципліни «Операційний 
менеджмент». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність використовувати фундаментальні знання в сфері 
проектного менеджменту для управління проектами та програмами різних галузей; 
здатність ефективно здійснювати планування, організовувати виконання проектних 
робіт та прийняття проектних рішень на основі стандартів,нормативно-методичних 
положеньі норм певної прикладної галузі;-здатність самостійно засвоювати та 
критично оцінювати нові методології управлінні проектами, ґрунтуючись на фахових 
у цих областях наукових літературних джерелах; здатність використовувати навички 
роботи з комп'ютером та знання основних сучасних програмних продуктів для 
рішення практичних завдань в галузі управління проектами; здатність спілкуватися з 
фахівцями з даної області щодо проблемних питань та наукових досягнень, як на 
загальному, так і на професійному рівнях, вміння готувати усні та письмові звіти; 
здатність обговорювати проблемні та наукові теми, а також готувати письмові звіти 
українською мовою. 

Програмні результати навчання: 
знати: як використовувати методи та інструменти методології управління проектами 
в діяльності, пов’язаній з інформатизацією, реінжинірингом бізнес-процесів, 
консалтинговою діяльністю у сфері інформаційних технологій;  які організаційні 
проблеми виникають у зв’язку з використанням методології УП в інформаційній 
діяльності; як створити умови для здійснення будь-якого проекту та визначити його 
стратегічні цілі, а також встановити необхідні вимоги до кінцевих результатів 
проекту;  як вибрати та обґрунтовувати модель життєвого циклу проектів різних типів 
і видів  як визначати фази та етапи життєвого циклу проекту; як сформувати перелік 
робіт та терміни їх виконання. 
вміти: оцінити обсяги робіт по проекту; організовувати працю та раціонально 
розподілити роботи між виконавцями, сформувати проектну команду та ефективно 
управляти нею на всіх етапах життєвого циклу, щоб забезпечити успішне виконання 
ІТ-проекту;  управляти змінами (предметною областю) при здійсненні проектів 
різних типів і видів , ефективно управляти часовими характеристиками проектів 
інформатизації; визначати вартість проектів інформатизації різних типів і видів, 
ефективно управляти вартістю проекту на всіх етапах життєвого циклу;  управляти 
якістю проектів відповідно до вимог стандартів ISO 9000;  ефективно управляти 
ризиком в проектах і різних типів та видів господарювання, визначати функціональні 



сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність їх 
діяльності. 
володіти: навичками використання теоретичних знань та практичних навичок для 
ефективного розв’язування проблемних ситуацій та вирішення складних 
спеціалізованих задач під час освітньої та професійної діяльності у галузі управління 
проектами, що, у свою чергу, передбачає використання теорій, методів та 
інструментів управління проектами 

Зміст навчальної дисципліни: 
Управління проектами в системі менеджменту організації. Мета, завдання, предмет 
та об'єкт дисципліни. Концепція проекту в управлінні. Основні риси, ознаки, 
властивості проектів (специфічність мети, визначена тривалість, неповторність, 
комплексність, централізм у керуванні, гнучкість, здатність до змін). Класифікація 
проектів та їх характеристика. Функції та процеси проектного менеджменту. Піраміда 
проектного менеджменту: механізми, інструменти, методи, засоби, функції. Модель 
управління проектами як поєднання основних функцій проектного менеджменту та 
інструментів їх реалізації. Фази життєвого циклу проекту. Середовище проекту. 
Учасники проекту, чинники, що визначають їх склад (ролі, розподіл функцій і 
відповідальності, мотивації, взаємовідносини тощо). Розробка стратегії управління 
зацікавленими особами. Проблеми та перспективи управління проектами. Основні 
фактори успіху реалізації проектів. Причини невдалого управління проектами. 
Передумови розвитку управління проектами. Обґрунтування проекту. 
Взаємозалежність управління проектами, управління інвестиціями та 
функціонального менеджменту. Ініціаліцація проекту: розробка концепції проекту, 
формування ідеї проекту, попередня проробка цілей та задач проекту, передпроектні 
(передінвестиційні) дослідження можливостей виконання проекту. Структура 
проектного аналізу (технічний, комерційний, фінансовий, екологічний, 
організаційний, соціальний, економічний, інституційний аналіз тощо). Заключні 
проектні дослідження. Попередня оцінка ефективності проекту за показниками 
комерційної, економічної і бюджетної ефективності. Аналіз ефективності проекту з 
урахуванням вартості грошей у часі та інших чинників. Планування проекту. 
Сутність, мета та завдання ініціації проекту. Структура та зміст проектного завдання. 
Роль учасників розробки проектного завдання. Мета і функції проектного 
планування. Характеристика робіт з планування проекту. Вимоги до послідовності 
виконання робіт з планування проекту. Організація планування. Методологічні 
підходи при плануванні проектів. Організація системи управління проектами, її 
складові: мета, характеристика робіт, сітьове планування, складання бюджету, 
моніторинг виконання у часі та за витратами, система інформування і прийняття 
рішень. Підготовка проектно-кошторисної документації та проведення експертизи 
проекту. Склад та порядок розробки проектно-кошторисної документації в Україні. 
Погодження, експертиза та затвердження проектної документації в Україні. 
Попереднє техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) проекту. Структурна схема ТЕО 
інвестиційного проекту. Розробка бізнес-плану проекту. Управління часом виконання 
проектів. Планування послідовності робіт. Сутність, завдання та види календарних 
планів. Методологія календарного планування проектів. Діаграма Гантта (порядок 
побудови, основні параметри та характеристики). Сітьові графіки: мета та завдання 
розробки. Основні принципи побудови та відмінності стрілчастих графіків (АДМ) та 
графіків передування (РДМ). Види логічних зв'язків у сітьових графіках. Побудова 
умовних діаграм. Система РЕRТ. Планування ресурсного забезпечення проекту. 



Характеристика ресурсів проекту. Основні процеси управління ресурсами. Принципи 
планування матеріальних ресурсів проекту. Особливості планування людських 
ресурсів. Ресурсні гістограми: сутність, алгоритм побудови, згладжування ресурсних 
гістограм за умов нестачі ресурсів. Система вимог до управління постачанням та 
закупівлями у проекті. Вимоги до джерел забезпечення проекту та їх ранжування. 
Адміністрування контрактів. План залучення капіталу (вибір джерел фінансування 
проекту). Контроль виконання проекту. Основні елементи контрольного циклу. 
Інструментарій контролю проектів. Контроль виконання календарних планів та 
бюджетів підрозділів. Звітність у системі контролю: завдання, принципи побудови, 
форма подання. Вимірювання та аналіз показників виконання проекту. Інформація, 
що необхідна для звіту з виконання проекту. Оцінювання ходу виконання проекту на 
основі методу скоригованого бюджету. Обчислення скоригованого бюджету, 
коефіцієнтів по затратах та часу. Обчислення прогнозного часу та затрат по проекту 
на основі тенденцій, які складаються. Побудова графіків S-подібних кривих та їх 
параметри. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, 
у тому числі 60 годин аудиторних занять і 60 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 
 


