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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета викладання дисципліни  „Управління проектами” є формування у майбутніх фахівців 

сучасного системного мислення та комплексу спеціальних вмінь і навичок застосування 
універсального інструментарію розробки та реалізації проектів з метою досягнення ефективного 
існування та розвитку організації. Основними завданнями вивчення дисципліни є забезпечення 
науково-методичного підґрунття опанування студентами основних інструментів управління 
проектами організації (ознайомлення з етапами і процедурами формування проектів, 
організаційним, кадровим, ресурсним та інформаційно-правовим забезпеченням проектів). 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: знати - теорію і 
методологію управління проектами, технологію життєвого циклу проекту, механізми управління 
проектами, методологію вибору проекту підприємства, методологію діагностики та оцінки 
діяльності організаційного формування з позиції вимог проектного розвитку, управління 
проектами, методологію проектного планування,  проектного аналізу; вміти – використовувати 
методологію управління проектами, технологію життєвого циклу проекту організаційного 
формування, обґрунтовувати та вибирати проект в залежності від сукупності об'єктивних та 
суб'єктивних факторів, формувати механізм управління проектами, здійснювати проектне 
планування, розробляти систему по реалізації проекту організаційного формування, здійснювати 
оцінку фінансових рішень, прогнозувати розвиток агропромислового виробництва, приймати 
виважені управлінські рішення з чітким і продуманим механізмом їх реалізації. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

лекції/ 

практичні, 

семінарські 

Результати навчання Завдання 
Оціню 

вання 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема1. 

Загальна 

характеристи

ка управління 

проектами. 

 

 

1/2 

Знати: історію, сутність 

понять, класифікацію 

проектів функції, підсистеми 

та методи управління 

проектами  

Використовувати: отримані 

знання для аналізу пректів та 

практичних розрахунків 

Виконання індивідуальних 

практичних завдань та  

виконання самостійної 

роботи в elearn 

 

 

 

5 

Тема2.  

Ініціювання 

та планування 

змісту проекту 

 

 

1/2 

Знати:  як ініціювати проект, 

структуру проектного аналізу,  

як визначати ефективність 

проектів. Використовувати: 

Виконання індивідуальних 

практичних завдань та  

виконання самостійної 

роботи в elearn 

 

 

 

5 

https://elearn.nubip.edu.ua/user/index.php?page=0&perpage=20&contextid=191847&id=2037&newcourse
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 отримані знання для 

планування змісту проекту та 

його оцінки 

Тема3. 

Структуризаці

я проекту 

 

 

2/4 

Знати: сутність, завдання, 

методологічні основи та 

основні підходи до 

структуризації проекту. 

Використовувати: отримані 

знання для аналізу та 

практичних розрахунків 

Виконання індивідуальних 

практичних завдань та  

виконання самостійної 

роботи в elearn 

 

 

 

10 

Тема4. 

Планування 

проекту в часі 

 

 

1/2 

Знати: послідовність 

виконання робіт, сіткові 

графіки, календарне 

планування. 

Використовувати: отримані 

знання для побудови сіткових 

та календарних графіків та  

практичних розрахунків 

Виконання індивідуальних 

практичних завдань та  

виконання самостійної 

роботи в elearn 

 

 

 

5 

Тема 

5. Планування 

людських і 

матеріальних 

ресурсів 

проекту 

 

 

2/4 

Знати:  типи ресурсів, типи 

обмежень проектів,   

особливості планування 

людських ресурсів. 

Використовувати: отримані 

знання для аналізу та 

планування ресурсів проекту  

та  практичних розрахунків 

Виконання індивідуальних 

практичних завдань та  

виконання самостійної 

роботи в elearn 

 

 

 

5 

Тема6. 

Сутність 

бюджету 

проекту, 

типові форми, 

порядок 

складання 

 

 

2/4 

Знати: класифікацію 

проектних витрат, 

собівартість проектних робіт,  

бюджет проекту, порядок 

складання бюджету проекту. 

Використовувати: отримані 

знання для  складання 

бюджету проекту та  

практичних розрахунків 

Виконання індивідуальних 

практичних завдань та  

виконання самостійної 

роботи в elearn 

 

 

 

10 

Тема7. 

Основні 

форми 

організаційної 

структури 

проектів 

 

 

 

1/2 

Знати: поняття організаційної 

структури, схеми та види 

організаційних структур 

Використовувати: отримані 

знання при виборі 

організаційних схем в 

залежності від форми 

відносин та  практичних 

розрахунків. 

Виконання індивідуальних 

практичних завдань та  

виконання самостійної 

роботи в elearn 

5 

Модуль 2 

Тема8. 

Управління 

проектними 

ризиками 

 

 

1/2 

Знати:  проектні ризики, їх 

класифікація, якісний і 

кількісний аналіз, методи 

зниження.  

Використовувати: отримані 

знання для аналізу ризиків та 

їх зниження 

Виконання індивідуальних 

практичних завдань та  

виконання самостійної 

роботи в elearn 

 

 

 

5 

Тема9. 

Контроль за 

реалізацією 

проекту 

 

 

1/2 

Знати: завдання контролю 

при виконанні проекту, 

методи контролю, звітність у 

системі контролю. 

Використовувати: отримані 

знання для проведення 

контролю за виконанням 

Виконання індивідуальних 

практичних завдань та  

виконання самостійної 

роботи в elearn 

 

 

 

5 



проекту та підготовки 

звітності 

Тема10. 

Управління 

якістю 

проекту 

 

 

2/4 

Знати: концепцію управління 

якістю,  сутність управління 

якістю проекту, основні 

принципи, методи контролю, 

система стандартів ISO 

Використовувати отримані 

знання при управлінні якістю 

проекту 

Виконання індивідуальних 

практичних завдань та  

виконання самостійної 

роботи в elearn 

 

 

 

10 

Тема11. 

Автоматизаці

я управління 

проектами 

 

 

1/2 

Знати: основні 

автоматизовані системи 

управління проектами, їх 

характеристику 

Використовувати: отримані 

знання  при  автоматизації 

систем управління проектами  

Виконання індивідуальних 

практичних завдань та  

виконання самостійної 

роботи в elearn 

 

 

 

5 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів 

та перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин. 

Політика щодо 

академічної доброчесності: 

Списування під час виконання практичних завдань, модульних 

контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). У разі виявлення таких 

випадків оцінки знижуються по усіх схожих роботах. Реферати 

повинні мати коректні текстові посилання на використану 

літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. Усі пропуски занять 

відпрацьовуються шляхом усного перескладання теми та 

виконання пропущених дедлайнів на elearn (за семестр 

допускається 1-2 пропуски). За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись 

індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканом 

факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 

 

 

 


