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Назва освітньої 

програми 

Управління проєктами 

Рівень вищої 

освіти 

Другий (магістерський). 

Статус 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Управління проєктами» є вибірковою і входить до 

циклу дисциплін загальної підготовки. 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС (120 академічних годин). 

Терміни вивчення 

дисципліни 

Семестр ІІ, чверті ІІІ, ІV. 

 

Назва кафедри, 

яка викладає 

дисципліну 

Інтелектуальної власності та управління проектами  

Провідний 

викладач (лектор) 

Доцент, к.т.н. Рулікова Наталія Сергіївна 

E-mail: rulikova.nataliia@gmail.com, каб. 235 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=yTLRL4w

AAAAJ 

https://orcid.org/0000-0002-8383-8727 

Передумови 

вивчення 

дисципліни 

Курс „Управління проєктами” призначений для отримання знань та 

навичок, що надають можливість участі у реалізації проєктів різної 

спрямованості у ході виконання своєї професійної діяльності за фахом. У 

структурі курсу передбачене вивчення наступних аспектів управлінської 

діяльності: освоєння навичок з планування та виконання проєктів, 

формування та дотримання вимог до якості продукту проєкту, визначення 

та управління ризиками проєкту, підходи та методи прийняття 

управлінських рішень. Курс складений з урахуванням сучасних вимог та 

практики з управління проєктами (від ініціації проєкту до його 

завершення), що сприяє більш ефективній реалізації конкурентних 

переваг фахівця. 

Мета навчальної 

дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Управління проєктами» є засвоєння знань 

та придбання навичок, необхідних для впровадження сучасного 

управлінського мислення, грамотного планування та організації 

виконання проєкту в умовах невизначеності та обмеженості ресурсів та з 

використанням сучасних інноваційних та інформаційних технологій. 

Компетентності, 

формування яких 

забезпечує 

навчальна 

дисципліна 

Вивчення дисципліни спрямоване на формування у магістрів наступних 

компетентностей: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; навички 

використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність до 
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адаптації та дії в новій ситуації; навички обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій менеджменту, у тому числі у 

відповідності до міжнародних стандартів управління проєктами; здатність 

розробляти та виконувати проєкти та управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість; здатність ухвалювати управлінські рішення 

та забезпечувати умови їх реалізації з метою забезпечення якості проєкту. 

Програмні 

результати 

навчання 

Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних результатів 

навчання:  

- знати основні положення щодо управління проектами в будь-якій галузі 

діяльності; 

- знати особливості документального забезпечення проектної діяльності; 

- знати базові класифікації ризиків проєкту та особливості планування 

заходів щодо їх запобігання; 

- знати сучасні технології прийняття стратегічних управлінських рішень 

при розробленні, продовженні або припиненні проєкту. 

- вміти розробляти заходи щодо планування та виконання проєктних дій. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ. 

Модуль 2. ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ПРОЄКТУ. 

Модуль 3. ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ПРОЄКТІ. 

Модуль 4. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА ЯКІСТЮ ПРОЄКТУ. 

Заходи та методи 

оцінювання 

Оцінювання модулів здійснюється за результатами контрольних робіт у 
формі тестування за 12-бальною шкалою. 
Результуюче оцінювання у екзаменаційній формі здійснюється за 12-
бальною шкалою.  

 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

  Усього 
Чверті 

3 4 

Усього годин за навчальним планом, у тому числі: 120 60 60 

Аудиторні заняття, з них: 32 16 16 

Лекції 16 8 8 

Лабораторні роботи 0 0 0 

Практичні заняття 16 8 8 

Семінарські заняття 0 0 0 

Самостійна робота, у тому числі при: 88 44 44 

підготовці до аудиторних занять 16 8 8 

підготовці до модульних контрольних робіт (екзамену) 12 6 6 

виконанні курсових проектів (робіт) 0 0 0 

виконанні індивідуальних завдань 0 0 0 

опрацюванні розділів програми, які не викладаються на 

лекціях 
60 30 30 

Заходи семестрового контролю   
 

підсумкова 

оцінка, 

семестрова 

(екзамен) 

 

 

 
Специфічні 
засоби 
навчання 

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного комплексу.  



Навчально-
методичне 
забезпечення 

Основна література 
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180 с. 

4 Молоканова В.М. Методологія, методи та засоби проектного менеджменту 

[Текст] підручник. Національна академія державного управління при 

президенті України, Дніпропетровський регіональний інститут державного 

управління . -Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2010. 

5 Микитюк П.П. Управління проектами: Навч.пос. для студ.вищ.навч.закл./ 

П.П.Микитюк - Тернопіль, 2014. - 270 с. 

6 Управление инновационными проектами и программами на основе системы 

знаний Р2М: Монография.// Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Танака Х. - К.: 

"Саммит-Книга", 2012. - 272 с. 

7 Батенко, Людмила Павлівна / Л.П. Батенко, О.А. Загородніх, В.В. Ліщинська. 

Управління проектами [Текст] навчальний посібник. МОНУ, КНЕУ . -К.: КНЕУ, 
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Додаткова література та інші джерела 

8 Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / Є. М. Кайлюк, В. М. Андрєєва, В. В. 

Гриненко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 279 с. 

9 Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 

2003. – 504 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://library.if.ua/book/4/528.html 

10 Електронний ресурс: http://www.dut.edu.ua/uploads/ l_1232_18873350.pdf -

 Маркетингові дослідження: підручник : [Електронний ресурс] / Т.Б. 

Решетілова, С.М. Довгань ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – 

Електрон. текст. дані. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 357 с. 

11 Савчук В.П. Основы риск-менеджмента предприятий. Дніпро: "Баланс Бізнес 

Букс", 2019. - 280 с. 

12 Созинов, В. А. Исследование систем управления [Електронний 134 ресурс] / 

Сайт цифровых учебно-методических материалов Центра Образования ВГУЭС, 

редактор С. Г. Масленникова. – Режим доступу: WWW/ URL: 

http://abc.vvsu.ru/Books/issled_sist_upr/page0014.asp. – 25.12.2014 р. – Загол. з 

екрану. 

13 Хаєт Г.Л., Єськов О.Л. та ін. Корпоративна культура /Навчальний посібник. 

Під заг. ред. Г.Л. Хаєта. -К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 403 с. 

 
Ухвалено на засіданні групи забезпечення якості освітньої програми «Управління 

проєктами» (Протокол № 1 від 31.08.2020 р.). 

 

Гарант освітньо-професійної програми,  

доцент _______________________ Рулікова Н.С. 
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