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ВСТУП

Навчальна  програма  дисципліни  «Проектний  менеджмент»  складена
відповідно  до  освітньої  програми  та  навчального  плану  підготовки  здобувачів
магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент. спеціалізації
Адміністративний менеджмент.

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  «Проектний  менеджмент»  є
опанування студентами сукупністю методологічних основ, теоретичних питань і
практичних  знань  для  здійснення  ефективного  проектного  менеджменту  за
ринкових  умов;  набуття  вмінь  щодо  виконання  основних  функцій  проектного
менеджменту: організації, планування та контролю.

 Міждисциплінарні  зв’язки.  Навчальна  дисципліна  «Проектний
менеджмент»  тісно  пов’язаний  з  такими  навчальними  дисциплінами  як:
«Управління  комунікаціями  в  організації»,  «Правові  засади  адміністративної
діяльності»,  «Техніка  адміністративної  діяльності»,  «Управління  трудовим
потенціалом», «Технологія прийняття управлінських рішень».

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Базові основи проектного менеджменту.
2. Організація та планування проектного менеджменту.
3. Підсистеми проектного менеджменту.

1. Мета й завдання навчальної дисципліни

1.1.  Метою вивчення  навчальної  дисципліни  «Проектний  менеджмент»  є
формування у майбутніх фахівців знань про методи,  техніку та інструментарій
проектного  менеджменту,  певного  світогляду  стосовно  самостійної  практичної
діяльності з врахуванням законодавчої бази України.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Проектний менеджмент»
є  забезпечення  науково-методичного  підґрунтя  опанування  студентами основних
принципів, механізмів, методів та інструментів проектного менеджменту. 

1.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
  основні  засади  проектного  менеджменту,  беручи  до  уваги  юридичні,

фінансові, економічні і техніко-технологічні вимоги та можливості;
  основи  управління  ресурсами  проекту,  принцип  їх  планування,

управління закупками та запасами; 
  методику впровадження наукових досліджень у виробництво, розробки

кошторису та бюджету проекту; 
  порядок  організації  інформаційного  забезпечення  контролю  над

процесами розбудови проекту та його завершення;
  ретроспективи  розвитку  автоматизованих  систем  проектного

менеджменту, структурні елементи і можливості цих систем;



 уміти: 
  користуватися сучасним програмним забезпечення з метою вирішення 

поставлених завдань;
  визначати мету та значимість дослідження операцій, проблеми 

дослідження, розбудовувати математичні моделі, розробляти технічні 
завдання;

  реалізовувати на практиці імітаційне моделювання, складати блок - схеми
імітаційних моделей; 

  оцінювати об’єкти при проведенні експертиз, аналізувати узгодженості 
експертних оцінок.

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 години / 4 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1
Базові основи проектного менеджменту

Тема 1. Загальна характеристика та основи проектного менеджменту.

Мета, завдання, предмет та об'єкт дисципліни.
Сутність  і  передумови  розвитку  проектного  менеджменту,  взаємозв’язок

проектного  менеджменту  з  управлінням  інвестиціями  та  функціональним
менеджментом.  Перспективи  розвитку  проектного  менеджменту  та  основні
проблеми  його  розвитку  в  Україні.  Класифікація  базових  понять  проектного
менеджменту. Мета й стратегія проекту. 

Тема 2. Середовище управління проектами

Структура проекту як  організація зв'язків і відносин між його елементами.
Визначення  проекту.  Рівень  деталізації.  Організаційна  структура.  Структура
продукту. Ряд спеціальних моделей.

Учасники  й  оточення  проекту.  Команда  управління  проектом.  Основні
зацікавлені особи. Другорядні зацікавлені особи. Аналіз слабких і сильних сторін
зацікавлених  осіб.  Пошук  компромісу  -  концептуальна  основа  проектного
менеджменту.

Життєвий  цикл  проекту  як  відрізок  часу  між  початком  проекту  і  його
завершенням.  Фази життєвого  циклу  проекту.  Фаза  ініціації.  Фаза  планування.
Фаза впровадження і контролю. Фаза завершення.

Класифікація  проектів:  за  сферою діяльності,  за  масштабом,  за  строками
реалізації, за якістю, за визначеністю меж і цілей, за структурою учасників. 

Схеми  управління  проектами:  Основна  схема.  Схема  розширеного
управління. Схема спрощеного управління. Адміністрування.



Тема 3 Системний підхід у проектному менеджменті. Процеси
управління проектами.

Проект  і  система.  Семантичний  аналіз  понять  «система»  і  «проект».
Логічний  взаємозв'язок  змісту  цих  категорій.  Розгляд  проекту  з  позицій
системного підходу.

Системні  властивості  проекту:  Складність  та  ієрархічність  структури.
Вплив  об'єктивних  і  суб'єктивних  чинників.  Динамічність  та
багатофункціональність.  Емерджентність.  Інформаційні взаємодії.  Множинність.
Урахування специфіки управління.

Методологія  системного  аналізу.  Базова  номенклатура  завдань  проекту.
Етапи системного аналізу. Формулювання і аналіз проблеми проекту. Визначення
системи  для  вирішення  проблеми.  Формулювання  загальної  мети  проекту  і
критеріїв її досягнення. Зміст декомпозиції загальної мети. Побудова дерева цілей.

Групи процесів управління проектами: Шість груп, які реалізують функції
управління.  Взаємозв'язки  груп  процесів  різних  фаз  проекту.  Планування для
визначенні  цілей і  засобів їх досягнення.  Процеси виконання. Процеси аналізу.
Процеси контролю. Процеси завершення.

Змістовий модуль 2
Організація та планування проектного менеджменту

Тема 4. Проектний аналіз

Організація  робіт  на  етапі  розробки  проекту.  Передінвестиційна  фаза.
Методи  творчого  мислення.  Формування  концепції  проекту.  Експертні  оцінки
інвестиційних проектів. Види інвестиційних проектів на підприємстві.

Загальна послідовність проектного аналізу. Практика західного проектного
аналізу 

Матриця життєвих циклів підприємства. Аналіз комерційної здійсненності.
Суть маркетингового аналізу. Технічний аналіз. Фінансовий аналіз. Економічний
аналіз.  Інституціональний  аналіз.  Оцінку  внутрішніх  чинників:  Можливості
виробничого менеджменту. Трудові ресурси. Організаційна структура.

Тема 5. Інвестиційні дослідження та проектне фінансування

Зміст  передінвестиційних  досліджень. Стадії  передінвестиційної  фази
проекту.  Рамки  проекту.  Непередбачені  витрати  й  інфляція.  Вартість  і
фінансування передінвестиційних досліджень. 

Основні розділи ТЕО інвестиційного проекту. Основна ідея проекту. Аналіз
ринку  й  стратегія  маркетингу. Сировина  й  комплектуючі  матеріали.  Місце
розташування і навколишнє середовище. Інженерна частина проекту й технологія.
Організаційні  й  накладні  витрати.  Трудові  ресурси.  Планування  процесу
здійснення проекту. Фінансовий аналіз і оцінка інвестицій.



Інвестиційні  потреби  проекту  й  джерела  їх  фінансування. Структура
необхідних  інвестицій.  Джерела  фінансування  інвестицій.   Власні  фінансові
ресурси.  Позикові  фінансові  засоби.  Закордонні  інвестиційні  інститути.
Всесвітній  банк.  Методи  аналізу  проектів,  фінансованих  міжнародними
організаціями.  Технічні  аспекти.  Організаційні  аспекти.  Екологічні  аспекти.
Фінансові аспекти. 

Основні критерії ефективності інвестиційного проекту й методи їх оцінки.
Міжнародна  практика  оцінки  ефективності  інвестицій.  Метод  дисконтування
періоду окупності. Метод чистого теперішнього значення доходу. Вплив інфляції
на  оцінку  інвестицій.  Ухвалення  рішення  за  критерієм  найменшої  вартості.
Прогноз прибутку від реалізації проекту. Розрахункові схеми оцінки показників
ефективності проекту. Схема власного капіталу. 

Тема 6. Бізнес-планування проекту

Структура  інвестиційного  бізнес-плану.  Первісне  завдання  бізнес-плану.
Загальні  вимоги  до  всіх  планів:  Титульна  сторінка.  Резюме.  Опис  компанії.
Продукт  або  послуга.  Аналіз  галузі.  Маркетинговий  аналіз  і  стратегія.
Виробництво. Управління і організація. Фінансовий план. Аналіз ризик. Додатки
(Супровідні документи).

Актуальні  питання  бізнес-планування  проекту:  Достовірне  планування.
Реальне  планування.  Процес  планування  бізнесу  як  діяльність  з  самооцінки.
Попередня  можливість  вивчення  бізнес-плану.  Складання  стратегічного  плану.
Основні запитання для визначення стратегії досягнення цілей компанії.

Змістовий модуль 3
Підсистеми проектного менеджменту

Тема 7. Процеси управління у проектному менеджменті
Управління  змістом  проекту:  Планування  цілей.  Декомпозиції  цілей.

Підтвердження  цілей. Цілі  продукту.  Цілі  проекту.  Ініціація.  Авторизація.
Планування цілей. Підтвердження цілей. Управління цілями.

Управління часом проекту:  Визначення  операцій.  Взаємозв'язки  операцій.
Оцінки  тривалості.  Календарне  планування. Складання  розкладу  виконання
проекту. Аналіз строків.

Управління  вартістю  проекту:  Планування  ресурсів.  Оцінка  вартості.
Розробка бюджету. Аналіз ресурсів. Контроль бюджету. Запити на зміни. Засвоєні
уроки.

Управління  ризиком  проекту: Ідентифікація  ризиків.  Оцінка  ризиків.
Розробка  реагування.  Моніторинг  і  контроль  ризиків.  Планування  управління
ризиками. Моніторинг і контроль ризиків.

Управління  трудовими  ресурсами  проекту:  Планування  організації.
Призначення персоналу. Розвиток команди.



Управління  комунікаціями  проекту:  Планування  взаємодії,  Розподіл
інформації. Облік виконання. Адміністративне завершення.

Управління закупівлями проекту: Планування контрактів. Підготовка умов.
Підготовка  пропозицій.  Вибір  постачальників.  Адміністрування  контракту.
Контроль контрактів. Закриття контракту.

Управління  якістю  проекту:  Планування  якості.  Підтвердження  якості.
Аналіз якості. Контроль якості. Якісні характеристики. Фундаментальне правило
управління якістю.

Тема 8. Програмно - технічне забезпечення управління проектами

Вступ. Системи управління проектами (СУП). Основні завдання для СУП.
Класифікація  СУП:  «Системи  календарного  планування  й  контролю»  (СКПК).
Професійні СУП.

Системи  календарного  планування  і  контролю.  MS  PROJECT.  Mіcrosoft
Project Central. Tіme Lіne. SureTrak Project. Manager. PROJECT EXPERT. 

Системи  управління  проектами  професійного  рівня. Prіmavara  Project
Planner. Open Plan. Spіder Project.

Вибір  системи  управління  проектами.  Вимоги  при  виборі  системи
управління  проектами.  Користувальницький  інтерфейс.  Управління  даними.
Доступ і передача даних. Угруповання інформації . Об'єднання (підсумовування)
даних. Методи планування. Забезпечення спільної роботи. Web – технології.

Впровадження  системи  управління  проектами  на  підприємстві.  Помилки
планування  впровадження  систем  для  управління  проектами.  Рекомендації  з
впровадження  програмного забезпечення  для  управління  проектами. Інтеграція
СУП з  компонентами корпоративних ІС.  Фінанси.  Постачання.  Нормування  та
адаптація закордонного програмного забезпечення.
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2004. − 140 с. 

5.  Пелих  О.О.  Інвестиційний  менеджмент:  навчальний  посібник  /  О.О.
Пелих. – Видання друге, перероблене та доповнене. Донецьк: Юго-Восток, 2012.
– 314с.

6.  Проектний менеджмент :  просто про складне :  навч.  посібник /  В.  А.
Верба, Л. П. Батенко, О. М. Гребешкова та ін. ; за заг. ред. В. А. Верби. – К. :
КНЕУ, 2009. – 299 с. 



7. Рач В. А. Управління проектами : практичні аспекти реалізації стратегій
регіонального  розвитку  :  навч.  посіб.  /  В.  А.  Рач,  О.  В.  Россошанська,  О.  М.
Медведєва ; за ред. В. А. Рача. – К. : «К.І.С.», 2010. – 276 с.

8. Тарасюк Г. М. Управління проектами : навч. посібник для студентів ВНЗ /
Г. М. Тарасюк. – 4-те вид. – К. : Каравела, 2012. – 320 с. 

9. Тян Р.Б.  Управління проектами :  підручник / Р.Б. Тян, Б.І.  Холод, В.А.
Ткаченко. − К. : ЦНЛ, 2003. − 224 с.

10. Управління проектом. Основи проектного управління : підручник / кол.
авт. за ред. проф. М.Л. Разу. – М. : КНОРУС, 2006. – 768 с.

11. Управління проектами : навч. посібник / за ред. О. В. Ульянченка, П. Ф.
Цигікала. – Х. : ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2010. – 522 с.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання

Формою підсумкового контролю є іспит.

5. Засоби діагностики результатів навчання
Основними засобами діагностики результатів навчання є:

- усні відповіді на теоретичні питання;
- тести;
- ситуаційні завдання.
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