
УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПРОЄКТАМИ 
 

Мета курсу – полягає в ознайомленні студентів з теоретичними та практичними 
навичками щодо діяльності у сфері управління міжнародними проектами, проектного 
аналізу, розробки проектів та складання бізнес-планів на основі загальноприйнятих в 
світовій практиці методичних та практичних підходів». 

Дисципліна «Управління міжнародними проєктами» в структурно-логічній схемі 
базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», «Мікроекономіка і 
макроекономіка», «Теорія міжнародних відносин», «Міжнародні відносини та світова 
політика», «Міжнародні економічні відносини», «Управління ЗЕД», «Дипломатичний 
протокол та етикет», вона інтегрується з вивченням дисциплін: «Дипломатична та 
консульська служба», «Міжнародна торгівля». Вивчення дисципліни формує засади 
для подальшого опанування студентом дисципліни «Міжнародні конфлікти та методи 
їх вирішення». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: оволодіння знаннями, які відображають, зміст, структуру та 
методологію розроблення й управління міжнародними програмами та 
грантами,формування у майбутніх фахівців розуміння інноваційної значущості 
міжнародних проектів,програм в умовах інтеграції та глобалізації світової економічної 
системи. 

Програмні результати навчання: 
знати; передові інформаційні технології в управлінні міжнародними проектами; досвід 
міжнародних комунікацій з впровадженням проектів або програм 
вміти: здійснювати аналіз ситуацій; формулювати ідею освітнього проекту та її 
обґрунтування; розробляти та використовувати логічну матрицю проекту; 
розраховувати кошторис та формувати бюджет проекту;  
володіти: знаннями, та методами, які відображають зміст, структуру та методологію 
розроблення для виконання певних завдань, які пов’язані з розробкою проекту 

Зміст навчальної дисципліни: 
СТАНДАРТИ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПРОЕКТАМИ. Компетенції проектних менеджерів. 
Успішність управління проектами.  Вимоги та задачі проекту. Проектний ризик та 
можливості. Час та фази проекту. Ресурси. Затрати та фінанси. Закупки та контракти. 
Зміни та вирішення проблем. Комунікації. Запуск проекту. Закриття проекту. Проектні 
організації. Середовище міжнародного проектного менеджменту. Обґрунтування 
доцільності реалізації міжнародних проектів із оцінювання економічної ефективності. 
Організаційні системи та організаційні структури управління міжнародними проектами 
ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПРОЕКТАМИ. МІЖНАРОДНІ 
ПРОЕКТИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ГАЛУЗІ.  
Управління інтеграцією в міжнародних проектах. Управління змістом міжнародних 
проектів. Управління часом в міжнародних проектах. Управління вартістю 
міжнародного проекту. Управління якістю у міжнародних інноваційно-інвестиційних 
проектах. Управління ризиками у міжнародних проектах. Управління закупівлями у 
міжнародних проектах. Правила участі в конкурсах та основні вимоги до реалізації 
проектів європейських освітянських програм. Європейські освітянські програми: 



Erasmus +,рамкові програми науково-технологічного розвитку ЄС. Практика роботи із 
сайтом Європейської Комісії 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, у 
тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 годин самостійна та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 


