
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

Кафедра «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
 
 
 

                                         
 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Зав. кафедри ПТБД  
к.е.н., доцент             
____________Л.О. Болтянська 
29.08.2019 р. 

 
 
 
 
 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
«Управління проектами» 

 
для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» 

  зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 
072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

075 «Маркетинг» 
 

Факультет економіки та бізнесу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019– 2020 рік 



Робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектами» для 
здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» зі спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування», 075 «Маркетинг» – Мелітополь, ТДАТУ, 2019 р. – 14 с. 
 

 

Розробник: Андрєєва Л.О., к.е.н., доцент 

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність»  

Протокол № 1 від 29 серпня 2019 року  

Зав. кафедри ПТБД 

доц.________________Л.О. Болтянська 

 

 

Схвалено методичною комісією факультету економіки та бізнесу зі 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг» для 

здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр»  

Протокол від  26.09. 2019 року № 1 

Голова  _______________ к.е.н., доцент Костякова А.А. 

26.09.2019 року            

 

 

 

 

 

 Андрєєва Л.О. 2019 рік 
 
 



 

1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування  
показників   

Галузь знань, 
спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни  

Денна форма навчання 
(денна або заочна) 

 

Кількість кредитів 4   

Галузь знань 
07 «Управління та 
адміністрування»  

 (шифр і назва) 

Обов’язкова  
 

Загальна кількість  
годин – 120 годин  

Спеціальність:  
076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність»,  

072 «Фінанси, 
страхування та 

банківська справа»,  
075 «Маркетинг» 

 (шифр та назва)  

Курс  Семестр  

Змістових модулів – 2  М 1  2-й  

Тижневе навантаження:  
     - аудиторних  
Занять 3,6 год. 
     - самостійна робота  
студента  5 год.  

Ступінь вищої освіти: 
«Магістр»   

Вид занять  
Кількість 

годин  
Лекції  20 год.  

Лабораторні 
заняття  - 

Практичні 
заняття  

30 год. 

Семінарські 
заняття  - 

Самостійна 
робота  

70 год.  

Форма контролю:  
диференційований залік 

 (екзамен або диференційований залік)  
 

 

 

 

 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета курсу – допомогти студентам засвоїти теоретичні основи 
управління проектами, набути системних знань і навичок щодо забезпечення 
ефективного управління сучасними проектами в різних сферах діяльності. 

 
Завдання курсу – вивчити понятійний інструментарій в сфері управління 

проектами; розглянути сучасні особливості управління проектами, а також 
фактори, що заважають широкому впровадженню методології управління 
проектами в Україні; теоретично узагальнити інформацію про учасників, 
оточення, життєвий цикл, обмеження, класифікацію проектів, засади, методи 
застосування сучасних методів управління проектами; навчити студентів 
професійно виявляти закони та закономірності при управлінні сучасними 
проектами, адекватно користуватися нормативно-правовими документами, 
інструментарієм проектного менеджменту; сформувати у студентів вміння 
самостійно примати правильні рішення щодо доцільності впровадження 
проекту, вибору виконавців, вибору оптимального сценарію впровадження 
проекту; комплектування ефективної проектної команди; навчити розробляти 
сітьові графіки в системі PDM, планувати,  контролювати та управляти 
бюджетом, часом виконання, ресурсами, якістю та ризиками проекту.  

 
У результаті вивчення дисципліни магістрант повинен 
знати: призначення, види та форми економічного проекту; основні 

інструктивні та нормативні акти, що регламентують проектну діяльність; цілі та 
критерії професійної діяльності, пріоритети в системі виробничих цінностей та 
їх динаміку, основні принципи аналізу виробничих ситуацій і систем, принципи 
формулювання задач, основні методи обґрунтування рішень і стратегій, методи 
колективного вирішення виробничих задач, принципи взаємодії спеціалістів; 

вміти: ставити та вирішувати конкретні аналітичні задачі з 
обґрунтування проектної діяльності;обґрунтовувати вибір функціональних, 
економічних та екологічних критеріїв оптимізації та вибору рішень відповідно 
до конкретної ситуації, правильно формулювати економічні задачі та вибирати 
раціональні методи їх вирішення, формувати множину альтернатив варіантів 
рішення, використовувати методи оптимізації, функціонально-вартісного 
аналізу, багатокритеріальної оцінки, обґрунтовувати стратегії розвитку систем 
аграрного виробництва;  

бути ознайомленим: з законодавчими актами України з питань ведення 
виробничо-господарської діяльності підприємств, а також з передовим 
досвідом щодо здійснення діяльності зарубіжних підприємств.  

 

 

 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи розробки проекту 
 
ТЕМА 1. Загальна характеристика управління проектами [2, c. 24-

32; 11, с. 19-24; 12, с. 23-35; 15; 19; 20; 21; 23; 24; 27; 29; 31; 35; 39] 
 

Поняття та класифікація проектів. Сутність системи управління 
проектами, її елементи.  Необхідність використання управління проектами. В 
яких випадках необхідно  використовувати методологію управління проектами. 
Альтернативи управлінню проектами. Актуальність використання управління  
проектами в Україні та  проблеми його розвитку.  

Цілі й процеси в управлінні проектами. Принципи та функції 
управління проектами. Історія виникнення методології управління проектами. 
Розвиток управління проектами в розвинених країнах світу. Визначення 
проекту. Класифікація проектів. Учасники проектів. Структура проекту. 
Життєвий цикл проекту. Оточення проекту. Середа реалізації проекту. Мета 
проекту.  Головні функції проектного менеджера. Фази проекту. Формування і 
розвиток проектної команди . Динамічне лідерство при управлінні проектами. 

Проекти економічного і соціального розвитку України, які 
підтримуються міжнародними фінансовими організаціями 

 
ТЕМА 2. Основні форми організаційної структури проектів [2, c. 37-

52; 7, с. 28-44; 11, с. 38-55; 12, с. 35-54; 30; 32] 
 

Організація системи управління проектами. Організаційна структура 
управління проектом. Створення організаційної структури. Принципи формування 
груп для управління проектом. Керівники проміжних ланок. Проектування 
організаційної структури управління проектами. Підходи до формування груп. 
Організаційна форма. 

Управління проектами з використанням зовнішньої організаційної 
структури проекту. Проектне управління. Проектна команда. Матрична 
структура. Матричний бюджет. Види матричної організаційної структури. 
Особливості  організаційних структур управління. 

Внутрішні організаційні структури управління проектами. Внутрішня 
функціональна структура. Внутрішня матрична структура. Дивізіональна 
організаційна структура. Федеральна організаційна структура.  

 
ТЕМА 3.  Структуризація й інтеграція проекту [2, c. 76-99; 7, с. 66-

84; 11, с. 45-49; 12, с. 56-82; 19; 20] 
 

Компоненти структуризації проекту. Структура проекту. Декомпозиція 
проекту. Структуризація проекту. Система WBS.  

Методологія структуризації, її характеристика та значення. У 
загальному вигляді проект повинен представляти синтез трьох самостійних 



структур: організації процесу створення проекту, процесу розробки й реалізації, 
результату. Структура розбивки проекту. 

Поєднання структур проекту. Двоспрямована структуризація проекту 
полягає в поєднанні робочої організаційної структури проекту. Триспрямована 
структура проекту створюється додаванням до двоспрямованої структури третьої 
— структури витрат (СBS). 

 
ТЕМА 4. Планування проекту у часі [2, c. 106-122; 7, с. 97-118; 11, с. 

87-123; 12, с. 78-99; 16; 17; 18] 
 

Складові системи планування проекту. Суть планування полягає в 
розробці та обґрунтуванні цілей, визначенні найкращих методів і способів їх 
досягнення при ефективному використанні всіх видів ресурсів, необхідних для 
виконання поставлених завдань, і встановленні їх взаємодії. 

Основи сіткового і календарного планування проекту. Разом із 
лінійними графіками та табличними розрахунками, сіткові методи планування 
знаходять широке застосування при розробці перспективних планів та моделей 
створення складних виробничих систем та інших об'єктів довгострокового 
використання. Важливе місце у плануванні проекту мають завдання 
календарного планування. 

 
Змістовий модуль 2. Практичні аспекти реалізації проекту 
 
ТЕМА 5. Планування затрат та складання бюджету проекту [2, c. 

237-252; 7, с. 228-244; 11, с. 238-255; 12, с. 235-254; 28; 30; 34; 38; 40; 46] 
 
Планування витрат. Порядок планування витрат. Кошторис витрат 

проекту. Методи   визначення   кошторисної   вартості. 
Складання проектного бюджету. Бюджет проекту. Баланс грошових 

надходжень і витрат. План прибутку. 
 
ТЕМА 6. Управління проектними ризиками [9, c. 137-152; 11, с. 128-

144; 12, с. 138-155; 26, с. 135-154; 33; 37] 
 
Поняття ризику та невизначеності. Класифікація ризиків проекту. 

Метод чутливості, метод стійкості проектів. Аналіз ризиків методом побудови 
“дерева рішень” .  

Основні методи аналізу ризиків. Методи управління проектними 
ризиками. Інструменти управління проектними ризиками.  

Способи зниження ризиків проектів. Організація робіт по управлінню 
ризиками. Розподіл ризиків, страхування ризиків, резервування коштів. 

 

 



ТЕМА 7. Управління якістю проекту [2, c. 264-283; 7, с. 256-279; 11, с. 
267-285; 12, с. 263-281; 14; 22; 36; 45; 46] 

 
Сутність управління якістю проекту та способи забезпечення його 

якості. Сутність управління якістю проекту та засоби його забезпечення. 
Сертифікація. Сертифікат.  

Витрати на забезпечення якості проекту. Витрати на забезпечення 
якості. Планування якості проектів.  

Методи контролю за якістю проекту. План і методи контролю якості. 
Організація контролю якості  проекту. Організація роботи по управлінню 
якістю проекту. Стандартизовані системи управління якістю. Забезпечення 
функціонування та вдосконалення системи управління якістю. 

 
 

4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ 

Номер 
тижня 

Вид 
занять 

Тема заняття або завдання 
на самостійну роботу 

Кількість  
годин 

балів 
лк 

сем 
(пр.) 

СРС 

 Змістовий модуль 1. «Теоретичні основи розробки проекту» 
 

 
1 

Лекція 1 Загальна характеристика 
управління проектами 2 - - - 

Практична 
робота 1-2 

Загальна характеристика 
управління проектами - 4 - 6 

Самостійна 
робота 1-2 

Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - 4 4 

2-3 

Лекція 2-3 Основні форми організаційної 
структури проектів 4 - - - 

Практична 
робота 3-5 

Основні форми організаційної 
структури проектів - 6 - 6 

Самостійна 
робота 3-5 

Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - 8 4 

4 

 Лекція 4 Структуризація й інтеграція 
проекту 2 - - - 

Практична 
робота 6 

Структуризація й інтеграція 
проекту - 2 - 6 

Самостійна 
робота 6 

Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - 4 4 

5 

Лекція 5 Планування проекту у часі 2 - - - 
Практична 
робота 7-8 

Планування проекту у часі - 4 - 6 

Самостійна 
робота 7-8 

Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - 8 4 



6-7 

Самостійна 
робота  

Підготовка до написання ПМК І - - 10 - 

ПМК І 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль І - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 – 60 год. 10 16 34 50 
Змістовний модуль 2. «Практичні аспекти реалізації проекту»  

8-9 

Лекція 6-7 Планування затрат та складання 
бюджету проекту 4 - - - 

Практична 
робота 9-11 

Планування затрат та складання 
бюджету проекту - 6 - 9 

Самостійна 
робота 9-11 

Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - 10 6 

10-11 

Лекція 8-9 Управління проектними ризиками 4 - - - 
Практична 

робота 12-13 
Управління проектними ризиками - 6 - 9 

Самостійна 
робота 12-13 

Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - 10 6 

12 

Лекція 10 Управління якістю проекту 2 - - - 
Практична 
робота 15 

Управління якістю проекту - 2 - 6 

Самостійна 
робота 15 

Виконання практичних завдань, 
робота на навчально-

інформаційному порталі 
- - 6 4 

13-14 

Самостійна 
робота  

Підготовка до написання ПМК ІІ - - 10 - 

ПМК ІІ 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль ІІ - - - 10 

Всього за змістовний модуль 2 – 60 год. 10 14 36 50 
Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 100 

 

 
5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 1 
1. Поняття та класифікація проектів. 
2. Дайте визначення таким поняттям, як управління проектами, оточення 

проекту, організація проекту. 
3. Хто входить до числа учасників управління проектами. Що таке команда 

проекту? 
4. Цілі й процеси в управлінні проектами. 
5. Основні принципи управління проектами. 
6. Життєвий цикл проекту, його основні фази . 
7. Життєвий цикл проекту, його  основні стадії.. 
8. Основні функції реалізації проекту. 
9. Додаткові функції реалізації проекту. 
10. Початкова фаза проекту - формування і обгрунтування концепції. 



11. Основні питання передпроектного дослідження. 
12. Сутність проведення техніко-економічного аналізу. 
13. Сутність фінансового та загальноекономічного аналізу. 
14. Показники ефективності проекту. 
15. Методи визначення ефективності проектів на початкових етапах проведення 

технічного аналізу та показники ефективності проектів, які при цьому 
використовуються. 

16. Назвіть показники, які використовуються при аналізі ефективності проекту з 
урахуванням зміни вартості грошей у часі 

17. Організаційна структура управління проектом, основні принципи формування 
груп для управління проектом. 

18. Дайте пояснення поняттям «висока» та «плоска» організаційна структура.  
19. Проектування організаційної структури управління проектами 
20. Що таке проектна команда, проектне управління та його переваги? 
21. Дайте визначення такому типу організаційної структури проектного 

управління, як матрична структура. 
22. Види матричної організаційної структури, її переваги та недоліки. 
23. Особливості  організаційних структур управління. 
24. Внутрішні організаційні структури управління проектами: функціональна та 

матрична.  
25. Внутрішні організаційні структури управління проектами: дівізіональна, 

федеральна, змішана. 
26. Основні критерії для вибору організаційної структури. 
27. Дайте визначення таким поняттям, як структура проекту, декомпозиція проекту. 
28. Структуризація проекту, основні підходи до структуризації проекту. 
29. Сутність Work Breakdown Structure. 
30. Сутність Organization Breakdown Structure. 
31. Сутність Соst Breakdown Structure. 
32. Основні задачі структуризації проекту, основні методи структуризації. 
33. Спеціальні моделі структуризації проекту. 
34. Поясніть сутність таких спеціальних моделей структуризації проекту, як 

«Дерево цілей»,  «Дерево рішень», «Дерево робіт». 
35. Поясніть сутність таких спеціальних моделей структуризації проекту, як 

матриці відповідальності та сіткової моделі. 
36. Послідовність дій по структуризації проекту. 
37. Поєднання структур проекту: двоспрямована та триспрямована 

структуризації проекту. 
38. Процес планування проектів, його етапи. 
39. Основні та допоміжні процеси планування. 
40. Розробка плану проекту, основні його розділи. 
41. Методологія планування, фундаментальні рівні управління. 
42. Загальні принципи планування проектів. 
43. Сіткове планування та сіткова модель. 
44. Види сіткових графіків. 
45. Календарне планування, типи календарних планів. 



46. Параметри календарного плану. 
47. Способи відображення календарного плану, задачі планування. 
48. Методологія розробки сіткових графіків. 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 2 

1. Джерела ресурсного забезпечення проекту та їх вибір. 
2. Планування витрат: класифікація витрат. 
3. Порядок планування витрат. 
4. Кошторис витрат проекту,  методи   визначення   кошторисної   вартості. 
5. Складання проектного бюджету. 
6. Сутність базисно-компенсаційного методу визначення вартості проекту. 
7. Сутність ресурсного методу визначення вартості проекту. 
8. Поняття ризику та невизначеності. Класифікація ризиків проекту. 
9. Сутність управління ризиками. 
10. Класифікація ризиків за джерелами виникнення. 
11. Причини виникнення ризиків. 
12. Класифікація зовнішніх та внутрішніх ризиків. 
13. Види аналізу ризиків. 
14. Основні методи та методики аналізу ризиків проекту. 
15. Причини виникнення і наслідки проектних ризиків. 
16. Методи зниження ризиків. 
17. Сутність управління якістю проекту. 
18. Основні принципи сучасної концепції управління якістю. 
19. Етапи розробки та впровадження системи управління якістю. 
20. Завдання забезпечення якості на інвестиційній стадії проекту. 
21. Сутність стандартизації та сертифікації продукції. 
22. Основні принципи у правління якістю. 
23. Сутність програми забезпечення якості проекту. 
24. Сутність методу системного управління якістю. 
25. Витрати на забезпечення якості проекту. 
26. Методи контролю за якістю проекту. 
27. Роль проект-менеджера в забезпеченні якості на основних фазах (стадіях) 
проекту. 
28. Завдання проведення торгів за проектами. 
29. Способи та процедури закупівель. 
30. Склад тендерної документації. 
31. Сутність тендерної пропозиції. 
32. Критерії оцінки тендерних пропозицій. 
33. Процедура розкриття тендерних пропозицій. 
34. Процедура відкритих торгів. 
35. Процедура двоступеневих торгів. 
36. Процедури торгів з обмеженою участю виконавців. 
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