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Анотація курсу 
«Проектний менеджмент»

• Курс «Проектний менеджмент» посідає важливе місце у системі
підготовки спеціалістів сучасного профілю – так званих проект-менеджерів.
У межах цього курсу здобувачі зможуть ознайомитися з особливостями
управління проектами та їх розподілом, маркетинговим підхідом до
планування та залучення нових проектів, основними формами та видами
проектного управління, організаційно-економічними передумовами
розробки проектної документації, корпоративною культурою як
інструментом підвищення ефективності управління проектами..

• Викладання проводиться у формі: лекцій, практичних занять, самостійної
роботи, консультацій із викладачем.

• Види контролю: поточний, підсумковий, самоконтроль.
• Форми контролю знань: опитування під час практичного заняття,

контрольні роботи, тестування , індивідуальні завдання, екзамен.
• Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою та національною

системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно, неприйнятно).



• Мета вивчення дисципліни «Проектний менеджмент» є формування у
майбутніх фахівців сучасного системного мислення, належних теоретичних
знань та практичних умінь і навичок застосування інструментарію розробки
та реалізації універсальних проектів для досягнення ефективного
функціонування й розвитку підприємства в умовах невизначеності.

• Компетентності, які будуть сформовані у здобувачів за результатами
вивчення:

• ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
• ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної
діяльності);

• ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;
• СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за

якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і
реалізовувати відповідні стратегії та плани;

• СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та
підприємливість.

• Результати навчання:
• ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі

ідеї;
• ПРН 8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні

системи для вирішення задач управління організацією.



Інформаційний обсяг курсу:

• Тема 1. Загальна характеристика та основи проектного
менеджменту.

• Тема 2. Середовище управління проектами
• Тема 3. Системний підхід у проектному менеджменті.

Процеси управління проектами.
• Тема 4. Проектний аналіз
• Тема 5. Інвестиційні дослідження та проектне

фінансування
• Тема 6. Бізнес-планування проекту
• Тема 7. Процеси управління у проектному менеджменті
• Тема 8. Програмно-технічне забезпечення управління

проектами


	«Проектний менеджмент»
	Викладач: Кулик Наталія Михайлівна.�кандидат технічних наук, доцент
	Анотація курсу �«Проектний менеджмент» 
	�
	Інформаційний обсяг курсу:

