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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
 Дисципліна  «Управління міжнародними проектами» впровадити сучасні теоретичні 
підходи  у практику управління міжнародними проектами, що набуває особливої 
актуальності в Україні, оскільки  оновлення виробництва та залучення іноземних 
інвесторів вимагають  покращення керованості при реалізації проектних пропозицій  у 
швидко змінюваних умовах зовнішнього середовища та обмеженості ресурсів організації. 
Розуміння підходів до фінансування проектів за рахунок грантів та доступ до джерел 
фінансування міжнародними організаціями, участь у міжнародних проектах дозволяє 
розширити базу фінансування  проектів 

Анотація до курсу 

Дисципліна  «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції» викладається для 
студентів денної та заочної форм навчання ОС «Магістр». При викладанні 
використовуються сучасні публікації фахівців з проблем міжнародного проектування.  

 
1. Мета та цілі курсу 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями і практичними 
навичками з проблем управління проектами, що забезпечує впровадження міжнародних 
стандартів проектного менеджменту та  орієнтацію на створення та дотримання 
формалізованих  процедур, які регламентовані за часом реалізації,  дотриманням вимог 
забезпечення  фінансовими, матеріальними і трудовими ресурсами. 

2.  
3. Набуття компетентностей 
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Компетентності  
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 2 Здатність до застосовування концептуальних і базових знань, розуміння 
предметної області і професії менеджера 

ЗК 4 Здатність працювати в колективі, використовувати переваги роботи в 
команді, розвивати лідерські якості 

ЗК 5 Здатність працювати з інформацією, обґрунтовувати управлінські 
рішення та забезпечувати їх правомочність 

ЗК 8 Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій у новій 
ситуації 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 
ФК2 Здатність здійснювати організаційне проектування, планувати, 

контролювати та регулювати діяльність організацій 
ФК5 Здатність розв’язувати складні управлінські завдання та практичні 

проблеми у соціально-економічних системах з використанням методів 
та моделей прийняття управлінських рішень 

ФК6 Здатність розробляти, обґрунтовувати та контролювати процес 
виконання управлінських рішень на основі сучасних наукових 
концепцій, інноваційних підходів та методів наукових досліджень 

ФК7 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 
обґрунтовані рішення 

ФК10 Здатність знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та 
формулювати бізнес-ідеї, розробляти бізнес-плани створення та 
розвитку організацій 

 

4. Програмні результати навчання 
ПРН Зміст 

ПРН2 Розробляти моделі бізнес-процесів (організаційних, функціональних, 
інформаційних) та аналізувати соціально-економічні процеси і явища на 
глобальному, макро-, мезо- і макрорівнях. 

ПРН3 Збирати та обробляти первинну інформацію, визначати загальні тенденції 
розвитку соціально-економічних систем, демонструвати навички 
виявлення проблеми та обґрунтування управлінських рішень у 
вирішенні актуальних проблем розвитку організацій будь-яких форм та 
галузей діяльності 

ПРН6 Оцінювати вплив та динаміку стану зовнішнього середовища на мезо- та 
макрорівні на ефективність функціонування організацій 

ПРН7 Готувати засновницькі документи та реєструвати підприємства з 
урахуванням особливостей різних організаційно-правових форм 
господарювання – згідно з чинним законодавством 

ПРН8 Оцінювати стан забезпечення поточного функціонування організацій всіма 
видами ресурсів, визначати потребу у ресурсах для здійснення поточної та 
стратегічної діяльності 

ПРН18 Використовувати інноваційні рішення у забезпеченні стратегічного 
розвитку організації та підвищення конкурентоспроможності організацій 

ПРН19 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним, здійснювати 
раціональну самоорганізацію праці 

5.  Розподіл годин 

Вид заняття лекції практичні заняття самостійна 
робота 

К-сть годин 15 30 105 

 



6. СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/ 

лабораторні 
роботи/ 

самостійні 
роботи) 

Результати 
навчання Завдання Оцінювання, 

бали 

1 семестр 
Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

 50 

Тема1 
Теоретичні підходи до 
визначення проектів 

2/4/10 
Знати:  
теоретичні підходи до 
класифікації проектів; 
визначати ролі учасників 
проекту; 
основні теоретичні, методичні 
та організаційні основи 
проектного менеджменту; 
методи управління проектами 
класичний (традиційний) 
метод управління проектами,  
методи адаптивного 
управління проектами 
Вміти:   
використовувати управління 
проектами як ефективний 
інструментарій підвищення 
ефективності управлінських 
рішень;  
розробляти концепцію 
проекту й декларацію про 
наміри;  
проводити структуризацію 
цілей, рішень і завдань за 
проектом;  
застосовувати інструментарій 
управління проектами  в 
діяльності організацій; 
обґрунтовувати використання 
методу управління проектами 

Підготовка до лекцій 
(попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
лекцією в  eLearn). 
Виконання завдання 
на практичних 
заняттях (в групі  та 
самостійно).  
Виконання 
самостійної роботи 
(в малих групах, 
самостійно, eLearn). 
Підготовка та 
написання модульної 
контрольної роботи 
(тестова - в eLearn). 

 
Виконання та 
здача 
індивідуальних 
завдань. 
 
Модульна 
тестова робота 
в eLearn. 
 
Самостійна 
робота – 
відповідно до 
завдань в eLearn. 

Тема 2 
Теоретичні підходи до 
управління проектами 

2/4/15 

Тема 3 
Методи управління 
проектами  

4/6/20 

Модуль 2. РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ ТА УПРАВЛІННЯ 
РИЗИКАМИ  ПРОЕКТУ 50 

Тема 4.  
Організація управління 
проектами 

2/4/15 
Знати. 

методи організації 
міжнародних проектів;  
методи структуризації 
проектів;  
принципи формування 
організаційних структур 
міжнародних проектів та 
управління ними; 
основні й допоміжні процеси 
планування проектів; 
механізм фінансування 
міжнародних проектів;  
методи контролю реалізації 
проекту;  
концепції управління якістю 
проекту;  
процедуру  ініціації, розробки 
та реалізації проектів; 
процедуру мінімізації ризиків 
при управлінні проектами; 
основні схеми управління 
проектами. 

Вміти 
проводити техніко-економічне 
обґрунтування проекту; 
здійснювати вибір проекту на 
основі якісних і кількісних 
критеріїв; 
планувати хід реалізації 
проекту;  
складати кошторис і 
формувати бюджет проекту; 
розробляти організаційну 
структуру проекту;  

Підготовка до лекцій 
(попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
лекцією в  eLearn). 
Виконання завдання 
на практичних 
заняттях (в групі  та 
самостійно).  
Виконання 
самостійної роботи 
(в малих групах, 
самостійно, eLearn). 
Підготовка та 
написання модульної 
контрольної роботи 
(тестова - в eLearn). 

Виконання та здача 
індивідуальних 
завдань. 
 
Модульна тестова 
робота в eLearn. 
 
Самостійна робота 
– відповідно до 
завдань в eLearn. 

Тема 5.  
Особливості фінансування 
міжнародних проектів та 
бюджет міжнародного 
проекту  

2/5/15 

Тема 6.  
Обґрунтування 
доцільності міжнародного 
проекту 

2/4/15 

Тема 7. 
Проектні ризики.  
Управління ризиками 
міжнародних проектів 

2/2/15 



оцінювати якість проекту; 
визначати ризики 
міжнародних проектів; 
здійснювати моніторинг і 
контроль реалізації 
міжнародного проекту; 
управляти ризиками 
міжнародних проектів. 
 

Можливість 
отримання 
додаткових балів: 

Додаткові бали можна отримати за підготовку 
доповіді та участь в студентській конференції, 
публікацію статті  

до 10 балів 

Всього за 2 семестр 14/16/90 - - 
70 

100*0,7 
(максимум 70 балів) 

 
Екзамен 30 
Всього за курс 100 

 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо дедлайнів 

та перескладання: 
Студент повинен здавати усі роботи у заплановані терміни. За 
роботи, що здаються із порушенням термінів без поважних 
причин,  знижується бал. Перескладання модульної контрольної 
роботи відбувається за наявності поважних причин (лікарняний, 
міжнародне стажування, індивідуальний графік) і дозволяється у 
терміни до закінчення наступного модульного контролю.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

При виконанні всіх видів навчальних робіт студент повинен 
дотримуватись політики академічної доброчесності. 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування лекційних та практичних (семінарських) занять є 
обов’язковим для всіх студентів. За об’єктивних причин, 
визначених Положенням про навчальний процес НУБіП, 
навчання може відбуватись відповідно до індивідуального 
навчального плану, затвердженого у визначеному порядку.  

 
 

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 
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