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1. Мета і завдання дисципліни 
Мета викладання навчальної дисципліни «Управління проєктами в 

соціально-економічній сфері» полягає у формуванні у здобувачів освіти 
необхідних теоретичних знань і практичних навичок з ефективного управління 
проєктами різних спрямувань в соціально-економічній сфері, адаптації і 
впровадження проєктних рішень у практичну діяльність. 

 
Завданнями навчальної дисципліни «Управління проєктами в соціально-

економічній сфері» є: вивчення основних засад з управління проєктами згідно 
вживаних у світовій практиці підходів; формування у здобувачів освіти 
сукупності теоретичних знань і практичних навичок реалізації основних 
функцій управління проєктами; дати можливість оволодіти методами 
управління проєктами на всіх фазах життєвого циклу проєкту; виробити вміння 
застосовувати інструменти методології управління проєктами в економічній 
діяльності; ознайомити з можливостями найпоширеніших в Україні програмних 
засобів управління проєктами та їх практичним застосуванням. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 
повинен отримати:  

Загальні компетентності 
ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
ЗК 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК 3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  
ЗК 5.  Здатність працювати в команді. 
ЗК 6. Здатність розробляти та управляти проєктами.  
ЗК 7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  
ЗК 8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 
ЗК 10. Здатність удосконалювати й розвивати професійний та 

інтелектуальний  рівні в умовах становлення нової економіки. 
ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
Спеціальні компетентності 
СК 1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та 
пов’язаних з цим управлінських рішень. 

СК 3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, 
науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних 
економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки. 

СК 5. Здатність визначати ключові тренди соціально- економічного та 
людського розвитку. 

СК 6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та 
розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх 
розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси. 

СК 7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного 
розвитку суб’єктів господарювання. 

СК 8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально- економічні 
наслідки управлінських рішень. 

СК 9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та 
виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері. 



СК 10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-
економічних систем. 

СК 11. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, 
здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 
забезпечення. 

СК13. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 
процесі управління. 

СК 16. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, 
попереджати та розв’язувати конфлікти. 

СК 17. Здатність забезпечувати безпеку соціально-економічних систем та 
кадрового складу.  

Програмні результати навчання 
ПРН 4. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему 

комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних 
соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших 
обмежень. 

ПРН 6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати 
лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді. 

ПРН 8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-
аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних 
завдань. 

ПРН 12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного 
розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та 
ризики. 

ПРН 13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки 
управлінських рішень. 

ПРН 15. Організовувати розробку та реалізацію соціально-
економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, 
матеріального, фінансового та кадрового забезпечення. 

 
3. Політика курсу та академічна доброчесність 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 
академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 
національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 
процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 
дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 
академічної доброчесності ЦНТУ. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Завдання 

1 Тема 1. Сутність проєктів та 
управління проєктами в соціально-
економічній сфері. 

Поняття проєкту. Сутність та 
характеристика проєктної діяльності в 

10 

Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. Вирішення 
практичних задач та кейсів.  
 



соціально-економічній сфері. Умови 
виникнення проєктів. Класифікація 
проєктів. Процес управління проєктами в 
соціально-економічній сфері. Еволюція 
методів управління проєктами в 
соціально-економічній сфері. Зацікавлені 
особи та учасники проєкту. Життєвий 
цикл проєкту (ЖЦП). Фази ЖЦП. 
Міжнародні стандарти з управління 
проєктами. Проєктна тріада (час, бюджет, 
зміст робіт). Рівні управління проєктами в 
соціально-економічній сфері: глобальний, 
національний, регіональний рівні. 

2 Тема 2. Цілі проєкту та 
обґрунтування його доцільності, аналіз 
середовища. 

Формування цілі проєкту. 
SMART-аналіз. Розробка концепції 
проєкту. Причини ініціації проєкту в 
соціально-економічній сфері. Життєвий 
цикл проекту в соціально-економічній 
сфері. Бізнес-план. Стандарти бізнес-
планування (UNIDO, KPMG, TACIS, 
ЄБРР). Оцінка варіантів інвестиційних 
рішень. Структура проєктного аналізу. 
Технічний, фінансовий, економічний, 
соціальний, інституціональний аналіз. 
Аналіз ризику. Середовище проєкту. 
Зацікавлені особи та учасники проєкту. 
SWOT-аналіз проєкту. PEST-аналіз 
зовнішнього середовища проєкту.  

13 

Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. Вирішення 
практичних задач та кейсів.  
 

3 Тема 3. Проектування 
організаційних структур в управлінні 
проєктами в соціально-економічній 
сфері. 

Послідовність розробки 
організаційних структур для виконання 
проєкту. Розподіл ролей в команді 
проєкту. Форми проєктних структур. 
Відокремлений проєкт. Матричний 
проєкт. Функціональний проєкт. Гібридна 
організаційна структура проєкту. Стадії 
розвитку команди. Управління командою 
проєкту на різних стадіях її життєвого 
циклу. «Силове поле» ідентифікації 
стейкхолдерів та оцінки їхнього впливу. 
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4 Тема 4. Планування в 
управлінні проєктами та проєктний 
цикл.  

Планування реалізації проєкту. 
Розбиття на етапи і роботи, встановлення 
взаємозв’язків між роботами, оцінка 
тривалості робіт, необхідних для 
виконання ресурсів та їх вартості. Цілі, 
призначення та види планів. Розробка 
плану управління проєктом. Сутність і 
функції структуризації проєкту. Моделі 
структуризації проєктів. Дерево ціле. 
Дерево рішень. Дерево робіт. 

10 
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Організаційна структура виконавців. 
Матриця відповідальності. Сіткова 
модель. Структура споживання ресурсів. 
Структура витрат. Фінансове планування 
за проєктом. Розробка проєктно-
кошторисної документації та контроль. 

5 Тема 5. Формування ієрархії 
структури робіт проєкту. 

Визначення структури проєкту на 
етапі планування. Переваги ієрархічної 
структури робіт. Правила формування 
ієрархії структури проєкту. Управління 
окремими компонентами проєкту. Сфери 
використання структурних моделей 
проєкту. Work Breakdown Structure 
(WBS). Основні завдання структуризації 
проєкту. Послідовність здійснення 
структуризації.. 
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6 Тема 6. Управління часом у 
проєктній діяльності: засоби та 
інструменти. 

Процеси управління часом 
проєкту. Планування управління 
графіком проєкту. Визначення операцій. 
Визначення послідовності операцій. 
Оцінка ресурсів операцій. Оцінка 
тривалості операцій. Розробка графіка 
проєкту. Контроль графіка. Календарне 
планування. Сіткове планування. 
Сітковий графік. Розміщення параметрів 
сіткового графіка. Метод критичного 
шляху (CPM – Critical Path Method). 
Метод оцінки і перегляду планів (PERT – 
Program Evaluation and Review Technique). 
Метод графічної оцінки і перегляду 
планів (GERT – Graphical Evaluation and 
Review Technique). Метод оцінки і 
перегляду планів із врахуванням ризику 
(VERT – Venture Evaluation and Review 
Technique) та метод аналізу структури 
робіт і відхилень (SSD – Structure, States 
and Deviation graph). Діаграма Ганта. 
Dashboard. 

10 

Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. Вирішення 
практичних задач та кейсів.  
 

7 Тема 7. Складання бюджету та 
управління вартістю проєктів в 
соціально-економічній сфері. 

Бюджет проєкту (деталізований 
та зведений). Ресурси проєкту. Ресурсний 
конфлікт. Контрольні точки. Операційне 
та фінансове бюджетування. Монтірониг 
бюджетування. Відповідальність та 
мотивація в бюджетуванні. 
Автоматизація бюджетування. Microsoft 
Project, Spider Project, Primavera, Open 
Plan, Cobra. Методи оцінки вартості 
проєкту. 
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8 Тема 8 Управління якістю 
проєктів в соціально-економічній 
сфері. 

Поняття якості в контексті 
управління проєктами. Концепція 
управління якістю проєктів. Ключові 
критерії якості. Загальне управління на 
основі якості Total Quality Management 
(TQM). Процеси управління якістю. 
Стандарти якості. Управління 
забезпеченням якості проєкту. 
Планування якості. Ланцюжок якості. 
Принцип нульових дефектів. Шість сигм, 
бережливе виробництво (Lean Six Sigma), 
розгортання функцій якості. Контроль 
якості проєкту. Контрольні карти якості. 
Аудит якості. Діаграма Парето. 
Самооцінка. Інструменти якості Ішікави. 
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9 Тема 9. Оцінювання 
ефективності та управління ризиками 
у проєктній діяльності . 

Методи оцінки ефективності 
оцінки проекту: формальні, неформальні 
(експертні). Дисконтування. Чистий 
дисконтований дохід (NPV). Індекс 
прибутковості (РІ). Дисконтований 
коефіцієнт рентабельності інвестицій. 
Показник внутрішньої норми 
прибутковості (IRR). Дисконтований 
термін окупності інвестицій. Показник 
вигід/витрат (ВСR). 

 Проєктний ризик. Класифікація 
проєктних ризиків. Причини виникнення, 
ознаки та наслідки різних 
функціональних ризиків проєктів. 
Планування управління проєктними 
ризиками. Ідентифікація проєктних 
ризиків. Кількісний та якісний аналіз 
проєктних ризиків. Способи зменшення 
проєктного ризику. Зменшення 
негативного впливу «факторів Мерфі». 

10 

Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. Вирішення 
практичних задач та кейсів.  
 

10 Тема 10. Моніторинг, оцінка та 
звітність в управлінні проєктами в 
соціально-економічній сфері. 

Поняття моніторингу проєкту в 
соціально-економічній сфері. Процедура 
моніторингу. Етапи побудови системи 
моніторингу в процесі управління 
проєктами соціально-економічної сфери. 
Стуність та види оцінки проєктів. 
Звітування за проєктом. Форми звіту. 

10 

Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. Вирішення 
практичних задач та кейсів.  
 

 Тема 11. Контроль в управлінні 
проєктами соціально-економічної 
сфери. 

Контроль як основа управління 
проєктною діяльністю соціально-
економічній сфері. Види контролю 
виконання проєкту. Контролювання 

10 

Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. Вирішення 
практичних задач та кейсів.  
 



термінів виконання проєктів. Контроль 
вартості виконання робіт проєкту. 
Технологія оцінки проєктної діяльності. 
Регулювання процесу реалізації проєкту. 
Причини внесення змін та оцінка 
наслідків. Управління змінами в процесі  
реалізації проєкту. 

 Тема 12. Презентація проєкту: 
загальні рекомендації. 

Методологічні підходи до 
розробки презентації проєкту. Структура 
презентації. Стиль оформлення 
презентації проєкту. Методи творчого 
пошуку альтернативних варіантів рішень. 
Оцінка альтернатив рішення проблеми. 
Організація презентації проєкту та 
рекомендації щодо її проведення. 

13 

Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. Вирішення 
практичних задач та кейсів.  
 

 Тема 13. Огляд зовнішніх 
програм, доступних в Україні 
(фандрейзинг). 

Сутність, принципи 
франдрейзингу. Види ресурсів. Джерела 
надходження. Фандрейзингова діяльність 
та форми її підтримки. Фонди та гранти 
для фінансування проєктів. Планування 
фандрейзингової діяльності. Результат 
діяльності фандрейзингу. 

9 

Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. Вирішення 
практичних задач та кейсів.  
 

 Тема 14. Управління 
соціальними проєктами 

Особливості соціального 
проектування: спонсорство, 
волонтерство, прибуткові проєкти в 
соціальній сфері. Характеристика та 
класифікація соціальних проєктів. Процес 
реалізації соціальних проектів.  

Критерії аналізу соціальних 
проектів: об'єкт проектованих змін, за 
характером змін, напрямом діяльності, 
особливостями фінансування, масштабом 
фінансування, терміно реалізації, 
територією. Фінансування соціальних 
проектів: спонсорство, благодійність, 
краудфайнінг, фінансування соціальних 
проектів з державного, обласного або 
міського бюджетів, гранти. Форми 
інвестування в соціальний проект. 
Механізми запуску соціальних проектів в 
Україні. 

10 

Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. Вирішення 
практичних задач та кейсів.  
 

 Разом 150  
 

5. Система оцінювання та вимоги 
Протягом семестру здобувач може отримати max. 60 балів, у тому числі: 

перший рубіжний контроль – 30 балів, другий рубіжний контроль – 30 балів; 40 
балів виносяться на іспит.  По поточному контролю здобувач може набрати 
бали за активність на лекційних та практичних заняттях,  виявлення рівня 
підготовки здобувачів із зазначеної теми під час опитування, тестування, 
презентації індивідуальних завдань, вирішення практичних задач та кейсів.  



При виставленні загальної оцінки за іспит враховуються результати 
навчальної роботи здобувача протягом семестру. 

Критерії оцінки іспиту: 
оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує здобувач, який: 
- всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим 

матеріалом; 
- вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, 

використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; 
- засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка 

рекомендована програмою; 
- засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх 

значення для професії, яку він набуває; 
- вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві 

явища і факти, виявляючи особистісну позицію; 
- самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, виявив 

творчі здібності і використовує їх при вивченні навчально-програмового 
матеріалу, проявив нахил до наукової роботи. 

оцінку « добре» (82-89 балів, В) – заслуговує здобувач, який: 
- повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-

програмовим матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має 
системні знання в достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового 
матеріалу, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях; 

- має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, 
постановки і розв'язування проблем професійного спрямування; 

- під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, 
добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу; 

оцінку «добре» (74-81 бал, С) заслуговує здобувач, який: 
- в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною 

кількістю помилок; 
- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати на практиці, 
контролювати власну діяльність; 

- опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, 
передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка рекомендована 
програмою; 

оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує здобувач, який: 
- знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному 

для подальшого навчання і використання його у майбутній професії; 
- виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 
- ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 
- допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але 

під керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення. 
оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує здобувач, який: 
- володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, 

необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній 
професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають 
репродуктивний характер. 



оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студенту, який: 
- виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, 

допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. 
оцінку «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється студенту, який: 
- володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного 

розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє зовсім; 
- допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених 

програмою; 
- не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності 

після закінчення університету без повторного вивчення даної дисципліни. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка  
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 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 
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