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Вибіркова дисципліна, змістових модулів – 2.  

Форма контролю: залік.  

Загальна кількість кредитів – 3, годин – 90, у т.ч. лекції – 

14 годин, практичні заняття – 14 годин, самостійна 

робота – 62 годин.  

Формат: очний (offline / face to face) / дистанційний 

(online).  

Мова викладання: українська.  

Рік викладання – 2022. 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку, 

розміщеному в інформаційному ресурсі 

moodle.kntu.kr.ua; у режимі відео конференцій Zoom, 

через електронну пошту, Viber, Messenger, Telegram за 

домовленістю. 

Пререквізити Особливі вимоги відсутні. 
 

1. Мета і завдання дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Управління проєктами» є це 

формування у здобувачів освіти необхідних теоретичних знань і практичних 

навичок з ефективного управління проєктами різних спрямувань, адаптації і 

впровадження проєктних рішень у практичну діяльність.  

Завдання вивчення дисципліни: 

- вивчення основних понять, систем і інструментарію управління 

проєктами;  

- набуття практичних навичок з управління проєктами;  

- формування нового економічного мислення, певного світогляду 

стосовно самостійної практичної діяльності щодо організації ефективної 

фінансово-економічної роботи з урахуванням законодавчої бази України.  
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Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен  

знати: 

- теоретичні положення з визначення економічних закономірностей 

формування проєктів;  

- теоретичні положення з планування проєктів;  

- методичні положення з організування проєктів;  

- методичні положення з контролювання проєктів;  

- методичні положення з регулювання проєктної діяльності;  

- ризики, що виникають при управлінні проєктами, системи 

контролю за виконанням проєкту. 

вміти: 

- планувати зміст проєкту; 

- контролювати хід виконання проєкту; 

- формувати команду проєкту; 

- виконувати необхідні аналітичні розрахунки із застосуванням 

комп'ютерної техніки для управління проєктами;  

- перевіряти ефективність управління проєктами. 

набути соціальних навичок(soft-skills): 

- вміти створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління;  

- здатність розробляти проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу 

та підприємливість;  

- здатність до реалізації проєктів. 

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 
Змістовий модуль 1. Базові поняття дисципліни «Управління 

проектами» 

Тема 1. Загальне уявлення про проєкт та управління ним. 

Тема 2. Основні підходи до обґрунтування доцільності проєкту. 

Тема 3. Основи планування і контролю проєктів.  

Тема 4. Структуризація проєкту. Сіткове та календарне планування 

проекту. 

Змістовий модуль 2. Управління процесами предметної області 

Тема 5. Управління вартістю проєкту. 
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Тема 6. Управління якістю проєктів. 

Тема 7. Контроль за виконанням проєкту, управління ризиками. 

5. Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий.  

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, 

усне опитування, письмовий контроль.  

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою, у тому числі: перший рубіжний контроль – 50 балів, другий рубіжний 

контроль – 50 балів.  

Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої 

освіти навчального матеріалу на лекційних, практичних, семінарських або 

лабораторних заняттях і виконання індивідуальних завдань за стобальною та 

дворівневою («зараховано», «не зараховано») та шкалою ЄКТС результатів 

навчання.  
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