
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 
 

Мета курсу – формування професійних компетенцій у новому виді професійної 
діяльності Управління проектами з урахуванням світових та вітчизняних досягнень; 
формування у майбутніх фахівців належних практичних вмінь і навичок застосування 
інструментарію розробки та реалізації універсальних проектів з метою досягнення 
ефективного існування та розвитку організації. 

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

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність проектувати організаційну структуру, здійснювати 
розподіл повноважень і відповідальності на основі їх делегування; здатність до 
розробки процедур і методів контролю; здатність використовувати основні теорії 
мотивації, лідерства та влади для вирішення управлінських завдань; здатність 
ефективно організувати групову роботу на основі знання процесів групової динаміки 
та принципів формування команди; здатність оцінювати умови і наслідки прийнятих 
організаційно-управлінських рішень; здатність оцінювати вплив інвестиційних рішень 
та рішень з фінансування на зростання цінності (вартості) компанії; здатність брати 
участь у реалізації програми організаційних змін, здатність долати локальний опір 
змінам; здатність брати участь у впровадженні технологічних і продуктових інновацій; 
вміння  застосовувати кількісні та якісні методи аналізу при прийнятті управлінських 
рішень і будувати економічні, фінансові та організаційно-управлінські моделі; 
здатність аналізувати фінансову звітність і приймати обґрунтовані інвестиційні, 
кредитні та фінансові рішення; здатність проводити аналіз ринкових та специфічних 
ризиків, використовувати його результати для прийняття управлінських рішень; 
здатність проводити оцінку інвестиційних проектів за різних умов інвестування та 
фінансування; вміння знаходити й оцінювати нові ринкові можливості і формулювати 
бізнес-ідею; здатність розробляти бізнес-плани створення і розвитку нових організацій 
(напрямів діяльності, продуктів і т.п.); здатність взаємодіяти зі службами 
інформаційних технологій та ефективно використовувати корпоративні інформаційні 
системи; здатність оцінювати економічні та соціальні умови здійснення 
підприємницької діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: сучасну методологію та технологію управління проектом та усвідомлювати 
місце і роль управління проектом у загальній системі організаційно-економічних знань; 
історію розвитку, накопичений досвід та стан управління проектами в Україні та світі; 
зміст та структуру проекту, його життєвий цикл; теорію організації управління 
проектом; теорію організації управління проектом; основний зміст та структуру 
процесу управління проектом; сутність поняття “управління проектами; методичні 
основи планування проекту; особливості виконання проектних дій: теоретичні засади; 
механізми створення організаційної структури для виконання проекту; техніко-



економічне обґрунтування інвестиційного проекту; процеси моніторингу і контролю: 
управління інтеграцією, змістом, термінами, вартістю проекту; контроль за виконанням 
проекту; оцінку ефективності проектної діяльності; фінансування проектів; 
організаційні форми управління проектами; проектну діяльність як сферу високого 
ризику; особливості управління ресурсами проекту; управління якістю проектів; 
управління проектною командою; процедури організації проведення конкурентних 
торгів (тендерів) за проектом; 
вміти: застосовувати організаційний інструментарій управління проектом та придбані 
професійні знання і навички на практиці; управляти проектом на всіх стадіях розвитку 
його життєвого циклу та використовувати сучасні інформаційні технології; 
обґрунтовувати проект та визначати його цілі; робити структурування проекту; робити 
розрахунок кошторису і складання бюджету проекту; складати і контролювати 
календарні графіки виконання проекту, коригувати план реалізації проекту; управляти 
ризиками проектної діяльності; 
володіти: знаннями теоретичних основ дисципліни, теоретико-методологічних засад, 
предмету, об’єкту, мети, завдань та функцій дисципліни, особливостей управління 
проектами в різних сферах життєдіяльності суспільства; практичними навичками щодо 
застосування здобутих знань, умінь та навичок на практиці; різними способами 
вирішення конфліктних ситуацій; сучасними технологіями управління персоналом; 
методами прийняття стратегічних, тактичних і оперативних рішень в управлінні 
операційною (виробничої) діяльністю організацій; методами управління проектами та 
навичками їх реалізації з використанням сучасного програмного забезпечення; 
засобами програмного забезпечення аналізу та кількісного моделювання систем 
управління; методами та програмними засобами обробки ділової інформації.  

Зміст навчальної дисципліни: 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Історія і загальні засади 
управління проектами.  Середовище управління проектами. Системний підхід в 
управлінні проектами. Проектний аналіз. Інвестиційні дослідження та фінансування 
проекту. Бізнес-планування проекту. Програмне-технічне забезпечення управління 
проектами. 
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Управління інтеграцією проекту. Управління змістом 
проекту. Управління часом проекту. Управління вартістю проекту. Управління 
ризиком проекту. Управління трудовими ресурсами проекту. Управління 
комунікаціями проекту. Управління закупівлями проекту. Управління якістю проекту. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 


