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Консультації понеділок, 2 години, 14.20-15.40, ауд.302

1. Коротка  анотація до  дисципліни.  Курс  «Проектний менеджмент» присвячений

вивченню актуальної проблеми розвитку економіки на сучасному етапі, її функціонуванню

- інвестиційному проектуванню і управлінню проектами у промислової сфері. У результаті

вивчення курсу студенти повинні  опанувати основні  принципи управління проектами -

довгостроковими  інвестиціями  в  реальні  активи.  Зміст  курсу  становить  концепція

управління проектами основні аспекти цього виду діяльності.

2. Мета:  здобути  теоретичні  знання  і  сформувати  практичні  навички  у  сфері

проектного менеджменту, методами розробки бізнес-планів, а також опанувати стратегічне

управлінське мислення на основі використання спеціальних літературних джерел. Усе це

сприятиме  оволодінню  методами  моделювання  й  оцінки  різних  сценаріїв  розвитку

господарських структур, визначення чутливості проекту.

Завдання:  повинні  опанувати  основні  принципи  управління  проектами  -

довгостроковими інвестиціями в реальні активи.

3. Формат курсу: очний (offline)

4. Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності):

Табл.1

Компетентність

Ступінь

сформованості

компетентності

Оцінювання

Здатність розв'язувати складні задачі і 

проблеми в процесі навчання і 

професійної діяльності в сфері 

управління, передбачає проведення 

досліджень та / або здійснення інновацій 

та характеризується невизначеністю умов 

Частково,

передбачених

професійною

діяльністю за

спеціалізацією

освітньої програми

Поточне у формі 

виступу та розв'язку 

ділових ігор
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і вимог.

Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні.
Частково. Разом з

іншими освітніми

компонентами

освітньої програми

Поточне у формі 

науково-дослідної 

роботи та презентації 

результатів 

дослідження

Здатність до спілкування з 

представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної 

діяльності).

Частково. Разом з

іншими освітніми

компонентами

освітньої програми

Рубіжне за допомогою 

модульного контролю 

у формі тестування та 

виконання ситуаційних

завдань

Навички використання інформаційно-

комунікаційних технологій.
Частково. Разом з

іншими освітніми

компонентами

освітньої програми

Поточне у формі 

виконання 

лабораторних завдань з

використанням 

комп'ютерної техніки

Здатність мотивувати людей та рухатися 

до спільної мети.

Повністю

передбачене

професійною

діяльністю за

спеціалізацією

освітньої програми

Поточне у формі 

співбесіди та дискусії 

по тематиці курсу

Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). Повністю

передбачене

професійною

діяльністю за

спеціалізацією

освітньої програми

Рубіжне за допомогою 

розгляду ситуаційних 

вправ, використання 

кейс-завдань

Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.

Повністю

передбачене

професійною

діяльністю за

спеціалізацією

освітньої програми

Поточне у формі 

опитування та 

піготовки бізнес-плану

підприємства

Здатність обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у 

відповідності до визначених цілей та 

міжнародних стандартів.

Частково. Разом з

іншими освітніми

компонентами

освітньої програми

Поточне у формі 

проходження 

психологічного тесту 

та дискусії

Здатність встановлювати цінності, 

бачення, місію, цілі та критерії, за якими 

організація визначає подальші напрями 

розвитку, розробляти і реалізовувати 

відповідні стратегії та плани.

Частково. Разом з

іншими освітніми

компонентами

освітньої програми

Поточне у формі 

проведення ділових 

ігор, співбесід та 

підготовки власного 

резюме

Здатність до саморозвитку, навчання 

впродовж життя та ефективного 

самоменеджменту.

Частково. Разом з

іншими освітніми

компонентами

освітньої програми

Поточне у формі 

опитування та 

обговорення 

відповідних тем

Здатність до ефективного використання та

розвитку ресурсів організації.

Частково. Разом з

іншими освітніми

Поточне у формі 

обговорення 
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компонентами

освітньої програми

актуальних питань 

сьогодення, що 

стосуються дисципліни

у вигляді дебатів

Здатність створювати та організовувати 

ефективні комунікації в процесі 

управління.

Частково. Разом з

іншими освітніми

компонентами

освітньої програми

Поточне у формі участі

у круглому столі та 

виступу на науковій 

конференції

Здатність використовувати психологічні 

технології роботи з персоналом.

Повністю

передбачене

професійною

діяльністю за

спеціалізацією

освітньої програми

Підсумковий 

модульний рубіж 

(екзамен) у формі 

усного опитування, 

розв'язку ситуаційних 

вправ 

Здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, приймати ефективні

управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію.

Частково,

передбачених

професійною

діяльністю за

спеціалізацією

освітньої програми

Поточне у формі 

виступу та розв'язку 

ділових ігор

Здатність до управління організацією та її

розвитком.
Частково. Разом з

іншими освітніми

компонентами

освітньої програми

Поточне у формі 

науково-дослідної 

роботи та презентації 

результатів 

дослідження

Здатність розробляти та реалізовувати 

стратегії бізнес-організації.
Частково. Разом з

іншими освітніми

компонентами

освітньої програми

Підсумкове у формі 

тестування та 

виконання ситуаційних

завдань, перевірки 

термінологічних 

словників, усної 

компоненти

5. Тривалість курсу. 120 годин (4 кредити ЄКТС), з них: 50 години аудиторної роботи;

70 годин – самостійної роботи, екзамен. 

6. Статус дисципліни: обов’язкова циклу професійної підготовки.

7. Пререквізити:  Курс  «Проектний  менеджмент»  безпосередньо  пов’язаний  з

дисциплінами: «Менеджмент організацій», «Інноваційний менеджмент», «Інвестиційний

менеджмент».

8. Технічне  й  програмне  забезпечення  /обладнання мультимедійний  проектор  та

комп'ютер  для  проведення  аудиторних  занять,  доступ  здобувачів  вищої  освіти  до

Інтернету.

9. Політика курсу: 

- Передбачає роботу в команді. 

- Клімат в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної самоіронії. 

- Виконання завдань у встановлений термін. 

- Відпрацювання  пропущених  занять  можливе  під  час  самостійної  підготовки  та

консультацій викладача. 

- Дотримання академічної доброчесності.

- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними.
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10. Зміст  дисципліни:  Курс складається з трьох змістових модулів.  Кожен модуль, у

свою чергу, складається з лекційної та семінарської частин:

- Змістовий модуль 1 «Концептуальні засади проектного менеджменту» (лекційні теми

1-8, семінарські теми 1-4);

-  Змістовий  модуль  2  «Контроль  та  управління  проектами»  (лекційні  теми  9-17,

семінарські теми 5-8).

11. Форми і методи навчання. 

Основними видами навчальних аудиторних занять є  лекції,  семінарські  заняття,

консультації. 

При викладанні лекційного матеріалу передбачено поєднання таких форм і методів

навчання, як лекції-бесіди, лекції-візуалізації. 

Лекція-бесіда забезпечує безпосередній контакт викладача з аудиторією і дозволяє

привернути Вашу увагу до найбільш важливих питань теми лекції, визначити у процесі

діалогу  особливості  сприйняття  навчального  матеріалу.  Ви  маєте  можливість

обмірковувати поставлені запитання, робити самооцінку рівня своєї підготовки, навчитися

самостійно формулювати висновки і узагальнення. 

Лекція-візуалізація включає  візуальну  форму  подачі  лекційного  матеріалу

технічними  засобами  навчання.  Читання  такої  лекції  зводиться  до  розгорнутого  або

короткого коментування викладачем візуальних матеріалів, що переглядаються. 

При проведенні  семінарських занять передбачено поєднання таких форм і методів

навчання як робота  у малих  групах,  рольові  ігри,  дискусія,  публічний виступ,  групові

проекти та кейс-завдання. 

Ви працюєте з інформацією вдома, зокрема з використанням мережі Інтернет (див.

рекомендовану  літературу),  під  час  занять  виконуєте  усні  та  письмові  завдання,

виступаєте з доповідями і презентаціями, підготовленими як групою так і індивідуально,

моделюєте поведінку у конкретних професійних ситуаціях. Програмою курсу передбачено

такі проекти: 

- Виступ за темою індивідуального завдання (тематика і критерії оцінювання див.:

Робоча програма дисципліни, п.п. 7.3.). 

- Виступ-інформування за темами семінарських занять.

12. Оцінювання  знань  здійснюється  відповідно  до  «Положення  про  оцінювання

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

Система оцінювання навчальних досягнень

Вид діяльності студента

М
ак

си
м

а
л
ьн

а 
к
-с

ть
 

б
ал

ів
 з

а
 о

д
и

н
и

ц
ю

Модуль 1 Модуль 2

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь

м
ак

си
м

а
л
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

а
л
ів

к
іл

ь
к
іс

ть
 о

д
и

н
и

ц
ь

м
ак

си
м

а
л
ь
н

а 
  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

а
л
ів

Відвідування лекцій 1 8 8 9 9

Відвідування практичних занять 1 4 4 4 4

Робота на практичному занятті 10 4 40 4 40

Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25

-

Виконання ІНДЗ 30 - - -

Разом - 82       83

Максимальна кількість балів:                                                                165

165:100=1,65. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,65 = загальна кількість 

балів.
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13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Під час вивчення курсу виконуються 3 самостійні роботи (завдання до самостійної

роботи див.: Робоча програма дисципліни, п.п.7.2.).

Критерії оцінювання:

- змістовність – 3 бали

- відповідність темі та вимогам оформлення – 2 бали.

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів.

14. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Модульний  контроль  відбувається  в  кінці  вивчення  блоків  змістових  модулів і

здійснюється у вигляді виконання індивідуальних завдань-кейсів у формі презентації  за

тематикою  самостійного  вивчення  матеріалу відповідного  змістового  модуля  (5  хв.  зі

слайдами). Під час модульного контролю оцінюються такі компоненти: 

- Слайди до презентації – 5 балів

- Повнота розкриття теми – 10 балів

- Якість інформації – 5 балів

- Самостійність та креативність – 5 балів

Максимальна кількість балів - 25 балів.

15. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання: 

Екзамен. 

16.  Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю  (див.:

Робоча програма дисципліни, п.п. 7.5).

17. Шкала відповідності оцінок

Сума балів за всі види

навчальної діяльності
Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики

для екзамену

90 – 100 А відмінно  

Зараховано
82-89 В

добре 
75-81 С

68-74 D
задовільно 

60-67 Е 

35-59
FX

незадовільно з можливістю

повторного складання

не зараховано з можливістю

повторного складання

1-34

F
незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням дисципліни

не зараховано з

обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

18. Рекомендовані джерела (література):

Основна (базова):
1. Гонтарева І. В. Управління проектами : підручник. Харків : Вид-во ХНЕУ, 2011.

444 с.

2. Довгань Л. Є., Мохонько Г. А., Малик І. П. Управління проектами : навч. посіб.

Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 420 с.

3. Морозов В. В.,  Данченко О. Б.,  Шаров О. І. Інформаційні системи і технології

в управлінні проектами. Планування проектів у MS Project : навч. посіб. Київ : Університет

економіки та права "КРОК", 2011. 167 с.

4. Тарасюк Г. М. Управління проектами : навч. посібник для студентів ВНЗ. 3-тє

вид. Київ : Каравела, 2012. 320 с.
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Додаткова:
5. Біла  книга  «Розвиток  соціального  підприємництва  в  Україні»:  Проектний

менеджмент  (управління  проектами)  Together  Європейський  простір.  URL :

https://pererislyanska-gromada.gov.ua/proektnij-menedzhment-upravlinnya-proektami-

1532185544/.

6. Веретенников В. І., Тарасенко Л. М., Гевлич Г. І. Управління проектами :  навч.
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V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Разом: 120 год., з них 34 год. – лекції, 16 год. – практичні заняття, самостійна робота – 70 год., модульний контроль – 4 год.

Кількість

балів за
семестр

165 балів

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II

Назва модуля Концептуальні засади проектного менеджменту (82) Контроль та управління проектами (83)

Лекції 1

(1 бал)

2 

1 бал)
3

(1 бал)

4

(1 бал)

5

(1 бал)

6-7

(2 бал)

8

(1 бал)

9

(1 бал)

10

(1 бал)

11

(1 бал)

12-13

(2 бал)

14-15

(2 бал)

16

(1 бал)

17

(1 бал)

Теми лекцій Загальна 
характеристи
ка проектного
менеджменту

Обґрунтуван
ня 
доцільності 
проекту та 
його 
ефективності

Основні форми
організаційної 
структури 
проектів

Структуриза
ція проекту

Планування
часу та 
управління 
тривалістю 
виконання 
проекту

Планування 
ресурсів, 
витрат і 
проектного 
бюджету

Управління
персоналом
у проектах

Управління
проектним 
циклом

Інструменти
проектного 
циклу

Контролю
вання 
виконання
проекту

Управління 
ризиками 
проектів

Управлін
ня якістю
проекту

Аутсорсинг 
та офшоринг
в управлінні 
проектами

Програмне
забезпечен
ня 
управління
проектом

Практичні

заняття

1 (10 бал) 2 (10 бал) 3 (10 бал) 4 (10 бал) 5 (10

бал)
6 (10 бал) 7 (10 бал) 8 (10 бал)

Теми
практичних

занять

Загальна характеристика 
проектного менеджменту

Основні форми 
організаційної структури 
проектів

Планування 
часу та 
управління 
тривалістю 
виконання 
проекту 

Планування 
ресурсів, витрат і 
проектного 
бюджету. 
Управління 
персоналом у 

проектах

Управління
проектним 
циклом

Інструменти проектного 
циклу.
Контролювання 
виконання проекту

Управління ризиками 
проектів.
Управління якістю 
проекту

Аутсорсинг та 
офшоринг в управлінні 
проектами.
Програмне забезпечення
управління проектом

Самостійна
робота

1 (5 балів) 2 (5 балів)

Поточний

контроль

модульна контрольна робота №1

(25 балів)

модульна контрольна робота №2

 (25 балів)

ІНДЗ 30 (балів)

Підсумковий

контроль

Розрахунковий коефіцієнт: 1,65


