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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Вступ до 

управління проектами» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки МАГІСТРА галузі знань 1801 «СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ» 

спеціальності 8.18010013 «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Вступ до управління 

проектами» є концептуальні основи створення і функціонування системи 

управління проектами. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Вступ до управління 

проектами» є першим модулем вивчення навчальної дисципліни «Планування 

проектних дій» і забезпечує вивчення як навчальної дисципліни її другого 

модулю «Методологія, методи і засоби проектного менеджменту», так й інших 

навчальних дисциплін «Планування проектної діяльності», «Формування 

команди проекту», «Інформаційні технології управління проектами» тощо. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:  

Змістовий модуль 1. Концепція та система управління проектами  

Змістовий модуль 2. Управління ресурсами, ризиками та якістю проекту 

 

1.  Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до управління 

проектами» є формування у слухачів знань і вмінь використання сучасного 

проектного підходу до вирішення завдань розвитку процесів управління на 

різних рівнях, орієнтації цих процесів на досягнення кінцевих результатів з 

мінімальними витратами часу та коштів і засвоєння методології управління 

проектами як нового прогресивного інструментарію сфери управління. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- надати слухачам систематизовані знання з основ теорії управління 

проектами;  



- ознайомити слухачів із сучасною концепцією управління проектами, з 

кращим вітчизняним і зарубіжним досвідом впровадження проектного підходу 

в умовах ринкової економіки;  

- сформувати у слухачів уміння з підготовки, виконання і завершення 

проектів, аналізувати поточний стан виконання проекту та приймати своєчасне, 

обґрунтоване та компетентне рішення щодо проекту;  

- удосконалити навички по виконанню проектів у різних галузях 

діяльності, використанню засобів і інструментів управління проектами, 

розроблення і реалізації конкретних заходів щодо цього і застосування їх в 

поточній діяльності.  

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні: 

знати: 

концепцію, процеси і стандарти управління проектами; 

середовище, структуру і ресурси проектів; 

життєві цикли проектів та програм, орієнтованих на кінцеві результати та 

на мову професійного спілкування учасників проектів; 

моделі, методи та технології професійного управління проектами; 

вміти:  

застосовувати сучасний інструментарій управління проектами в 

адміністративній, господарській і управлінській діяльності;  

здійснювати моніторинг і оцінювання стану проекту, що реалізується;  

розробляти на основі проектного підходу конкретні заходи щодо 

оптимізації функцій управління проектами - управління часом, вартістю, 

закупівлями, якістю, ризиками тощо;  

приймати науково обґрунтовані рішення щодо управління проектами та 

забезпечувати їх виконання. 

На вивчення навчальної дисципліни за денною та заочною формами 

навчання відводиться 54 години / 1,5 кредити ECTS.   

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Концепція та система управління проектами  

Тема 1. Проекти як основний двигун суспільних перетворень. 

Огляд найзначніших проектів давнини як причин суспільних змін. Аналіз 

сучасних найдорожчих проектів, що віддзеркалюють економічний, технічний та 

інтелектуальний рівні розвитку сучасного суспільства. Історія становлення 

науки «управління проектами».  

Тема 2. Концепція управління проектами 

Сучасний погляд на проект. Сутність управління проектами. Типи 

проектів. Фази та життєвий цикл проекту. Мета і стратегії проекту. Функції та 

підсистеми управління проектами. 

Тема 3. Структура проекту та його середовище. 

Структуроване представлення проекту. Середовище проекту. Фактор  

зовнішнього середовища. Учасники проекту. Організаційна структура проекту. 

Тема 4. Процеси управління проектами 

Система управління проектами: організаційна структура; стандарти – 

документи, що регламентують процеси; інформаційна підсистема. Основні 

групи процесів управління проектами. Методи і технології реалізації процесів. 

Процедури управління проектами.  

Тема 5. Стандарти управління проектами. 

Стандарт ANSI PMBOK. Керівництво з якості проекту ISO 10006-97. 

Система знань про процеси Prince-2. Стандарти, що визначають вимоги до 

компетенції менеджерів проектів.  Моделі корпоративних систем управління 

проектами. Рівні сертифікації IPMA. 

 

Змістовий модуль 2. Управління ресурсами, ризиками та якістю 

проекту 

Тема 6. Ресурси проекту та їх призначення 

Сутність категорії «ресурс». Види ресурсів та їх класифікація. 

Особливості управління різними типами ресурсів проекту: «енергія» та 



«потужності».  Планування фізичних ресурсів. Управління часом в проекті. 

Ресурсні конфлікти. 

Тема 7. Проектні відхилення: ризики, проблеми, зміни 

Термінологія та зв’язок між категоріями. Сценарії управління 

відхиленнями. Управління ризиками. Якісний та кількісний аналіз ризиків. 

Класифікація ризиків. Матриця загроз. Управління проблемами. Матриця 

пріоритетності вирішення проблем. Управління змінами.  

Тема 8. Управління якістю проекту 

Чотири ключові аспекти якості. Основні принципи сучасної концепції 

управління якістю (TQM).  Планування якості. Стандартизація та сертифікація 

продукції проекту. Аудит якості. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання з опанування навчальної дисципліни в межах освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» у вигляді заліку в 1 семестрі для слухачів 

денної форми навчання і під час зимової сесії 1 курсу для слухачів заочної 

форми навчання.  

Контроль якості навчання здійснюється у формі поточного контролю та 

підсумкового випробування. 

Поточний контроль теоретичного засвоєння матеріалу та оволодіння 

практичними навичками застосовування інструментарію управління проектами 

здійснюється на практичних заняттях у формі підготовки й захисту слухачем 

конкретного завдання. Показники, за якими оцінюються результати: володіння 

теоретичним матеріалом – до 50 %; уміння обґрунтувати й довести свою точку 

зору – до 40%; застосування додаткових джерел – до 10%. Критеріями 

поточного контролю є систематична та активна робота під час опанування 

матеріалом дисципліни відповідно до складеного з викладачем індивідуального 

плану. Оцінюванню підлягають обрані слухачем самостійно обов’язкові види 

завдань та додатково обрані за ініціативою слухачів та погоджені з викладачем 

необов’язкові види завдань.  

Підсумкове випробування. Завданням підсумкового випробування є 

перевірка здатності оперувати категоріальним та понятійним апаратом, 

встановлювати взаємозв’язки між окремими темами, змістовними модулями, 



творчо використовувати набуті знання, уміння сформувати власне ставлення до 

певної проблеми. Підсумкове випробування здійснюється у формі письмового 

тестування слухачів шляхом відповіді на 20 питань протягом 90 хвилин.  

Узагальнені результати поточного і підсумкового контролю вносяться до 

залікової відомості за шкалою оцінювання ECTS і національною шкалою. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  

В організації навчального процесу з опанування вивченого матеріалу 

застосовується поточний та підсумковий контроль. 

Засоби тестового контролю застосовуються при проведенні як поточного 

контролю на семінарських і практичних заняттях, так і підсумкового контролю 

під час заліку.. 


