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1. Мета опанування дисципліни: формування та закріплення у студентів 
теоретичних та практичних навичок щодо ефективного управління проєктами 
різних спрямувань та розробки і впровадження проєктних рішень у практичну 
діяльність. 

 
2. Завдання: засвоєння теоретичних засад управління проєктами; оволодіння 
базовими знаннями про сучасні технології управління проєктами; опанування 
навичками організаційного проектування; набуття необхідних практичних навичок 
пошуку, аналізу та управління проєктною інформацією, необхідною для здійснення 
ефективного проєктного управління. 
 
3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 
 
знання і розуміння: 

знання та розуміння концепцій управління проєктами;  
знання понятійно-термінологічного апарату дисципліни;  
знання існуючих методологій управління проектами;  
розуміння стандартів сучасного проектного менеджменту;  
розуміння принципів використання проєктного управління в організації;  
знання інструментів і методів ефективного впровадження методологій: 

управління якістю в проєктах, розвитку управління проектами;  
розуміння принципів використання інформаційних технологій 

 
застосування знань і розумінь: 

уміння планувати, реалізовувати й оцінювати різні варіанти проектів, 
вибирати найкращій, який має бути ефективним;  

уміння забезпечити управління інтеграцією, змістом, часом, вартістю, 
якістю, людськими ресурсами, комунікаціями, ризиками, закупівлями 
зацікавленими сторонами та метриками проекту;  

уміння визначати рівні управління проектами в організації. 
 
4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Змістовий модуль 1. Теоретичні  засади проєктної діяльності 
Тема 1. Загальна характеристика та концепції управління проєктами. 
Тема 2. Класифікація проєктів та організація проєктної діяльності. 
Тема 3. Системний підхід в управлінні проєктами. 
Тема 4. Основи проєктного аналізу. 
Тема 5. Оточення та організаційна структура проєкту. 
Тема 6. Життєвий цикл та фази проєкту. 
Тема 7. Планування проєкту у часі. Календарне планування проєкту. 



Тема 8. Процес управління проєктом. Автоматизація процесів управління 
проєктами. 
Змістовий модуль 2. Базові складові процесу управління проєктами 
Тема 9. Управління проєктом за часовими параметрами. 
Тема 10. Управління проєктними витратами, фінансування та бюджетування. 
Тема 11. Планування cash-flow та управління грошовими потоками. 
Тема 12. Бізнес-план та оцінка ефективності проєкту. 
Тема 13. Управління проєктними ризиками. 
Тема 14. Управління якістю проєктів. Контроль якості проєкту. 
Тема 15. Застосування варіаційного та імітаційного моделювання в управління 
проєктами. 
Тема 16. Контроль виконання проєкту. Методи контролю реалізації проєкту. 
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