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Пререквізити потребує базових знань з основ менеджменту 
 

 



 

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

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

 
Завданнями навчальної дисципліни «Управління проєктами» 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 2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК 5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 
ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Спеціальні компетентності 
СК 3. Здатність до ефективного управління   діяльністю суб’єктів  

господарювання  в сфері підприємництва,  торгівлі та/або біржової діяльності. 
СК 4. Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття 

управлінських рішень у професійній діяльності. 
СК 5. Здатність до ініціювання та реалізації  інноваційних проектів в 

підприємницькій,  торговельній  та/або біржовій діяльності. 
Програмні результати навчання 

ПРН 2. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і 
біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення. 

ПРН 5. Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою самореалізацією 
виконувати поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або 
біржової діяльності. 

ПРН 6. Вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення 
якості виконуваних робіт і визначати їх ефективність. 

ПРН 9. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення 
ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, 
торговельної та/або біржової діяльності. 

ПРН 11. Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для 
ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних 
та/або біржових структур. 

 
 



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. 

Поняття проєкту. Сутність та 
характеристика проєктної діяльності. 
Умови виникнення проєктів. 
Класифікація проєктів. Управління 
проєктами як специфічна галузь 
менеджменту. Еволюція методів 
управління проєктами. Зацікавлені особи 
та учасники проєкту. Життєвий цикл 
проєкту (ЖЦП). Фази ЖЦП. Сутність та 
особливості управління проєктами. 
Міжнародні стандарти з управління 
проєктами. Проєктна тріада (час, бюджет, 
зміст робіт). Рівні управління проєктами. 

10 

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

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

Формування цілі проєкту. 
SMART-аналіз. Розробка концепції 
проєкту. Причини ініціації проєкту. 
Життєвий цикл проекту. 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. 

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.  

9 

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



4 Тема 4. Організація 
менеджменту та взаємодії під час 
проєктної діяльності. 

Використання адміністративних 
та економічних методів менеджменту у 
проєктній діяльності. Управління 
командою проєкту на різних стадіях її 
життєвого циклу. «Силове поле» 
ідентифікації стейкхолдерів та оцінки 
їхнього впливу. 

10 

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

5 Тема 5. 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. 
Організаційна структура виконавців. 
Матриця відповідальності. Сіткова 
модель. Структура споживання ресурсів. 
Структура витрат. Фінансове планування 
за проєктом. Розробка проєктно-
кошторисної документації та контроль. 

13 

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

6 Тема 6. 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. 

10 

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

7 Тема 7. 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 

10 

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



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. 

8 Тема 8. Складання бюджету та 
управління вартістю проєктів. 

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. 

13 

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

9 Тема 9 Управління якістю 
проєктів. 

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. 

10 

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

10 Тема 10. 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.  
 



 Тема 11. Моніторинг, оцінка та 
звітність в управлінні проєктами. 

Поняття моніторингу проєкту. 
Процедура моніторингу. Етапи побудови 
системи моніторингу в процесі 
управління проєктами. Стуність та види 
оцінки проєктів. Звітування за проєктом. 
Форми звіту. 

10 

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

 Тема 12. Контроль в управлінні 
проєктами. 

Контроль як основа управління 
проєктною діяльністю. Види контролю 
виконання проєкту. Контролювання 
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. 

13 

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

 Тема 13. 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. 

9 

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

 Тема 14. 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. 

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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