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1. Мета опанування дисципліни: поглиблення і розширення теоретичних знань з 
проєктного менеджменту. 

 
2. Завдання: теоретична і практична підготовка здобувачів ВО у сфері проєктного 
менеджменту; формуванні вмінь та навичок: визначення сутності проєктного 
менеджменту; обґрунтування доцільності проєкту та його ефективності; 
ідентифікації форми організаційної структури проєктів; визначення  підходу до 
планування і контролю проєктів; аналіз та застосування доцільної системи 
автоматизації управління проєктами; структурування проєкту; застосування 
сітьового і календарного планування; планування ресурсного забезпечення 
проєкту; формування та розвитку команди проєкту; управління вартістю проєкту, 
ризиками в проєктах, якістю проєктів та закупівлями проєкту. 
 
3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 
 
знання і розуміння: 

моделей управління проєктами з урахуванням оточення та учасників проєкту; 
етапів життєвого циклу проєкту для ефективного управління ним; 
змісту концепції проєкту, структури проєктного аналізу та параметрів оцінки 

його ефективності;  
базових засад створення організаційної структури проєкту, основних форм 

проєктних структур;  
загальних підходів до планування і контролю проєктів; 
завдань структуризації проекту та послідовність здійснення структуризації; 
основ сітьового і календарного планування та шляхів оптимізації проєктів; 
технології оцінки проектної діяльності. 
сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у сфері публічного 

управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та 
етичних норм; 

спеціалізованого програмного забезпечення та інформаційних систем для 
вирішення задач управління організацією; 

сучасних моделей, підходів та технологій, міжнародного досвіду 
проєктування та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур; 

 
застосування знань і розумінь: 

уміння застосовувати методичні положення з організації управління 
проектами, технології життєвого циклу проекту; 



уміння обґрунтовувати вибір проекту в залежності від сукупності 
об’єктивних та суб’єктивних факторів, виконувати пошуки оптимальних проектів 
за різними критеріями умов варіантного проектування; 

уміння виконувати фінансово-технічне обґрунтування проектів, розробляти 
кошторис і бюджет проектів з урахуванням джерел фінансування; 

уміння перевіряти ефективність управління проектами, оцінювати 
ефективність проекту з урахуванням чинників ризику та невизначеності 
майбутнього; 

уміння виконувати необхідні аналітичні розрахунки із застосуванням 
комп'ютерної техніки для управління проектами; 

уміння розробляти, обґрунтовувати проєкти, управляти ними, виявляти 
ініціативу та підприємливість; 

уміння здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, 
використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері 
публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, 
правових та етичних норм;  

уміння здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, 
ризиками, проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та 
технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських та 
загально-організаційних структур; 

уміння застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та 
інформаційні системи для вирішення задач управління організацією; 

уміння організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині 
колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному 
контексті; 

уміння планувати, оптимізувати  проєкти; оцінювати проєктну діяльність. 
 
4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Тема 1. Сутність проєктного менеджменту. 
Тема 2. Обґрунтування доцільності проєкту та його ефективності. 
Тема 3. Основні форми організаційної структури проєктів. 
Тема 4. Загальні підходи до планування і контролю проєктів. 
Тема 5. Система автоматизації управління проєктами 
Тема 6. Структуризація проєкту. 
Тема 7. Основи сітьового і календарного планування. 
Тема 8. Планування ресурсного забезпечення проєкту. 
Тема 9. Формування та розвиток команди проєкту  
Тема 10. Управління вартістю проєкту. 
Тема 11. Контроль виконання проєкту. 
Тема 12. Управління ризиками в проєктах. 
Тема 13. Управління якістю проєктів. 
Тема 14. Управління закупівлями проєкту. 
 
5. Викладацький склад: д.е.н., доцент Іванова Н.С., ст.викл. Лижник Ю.Б. 


