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Мета і задачі дисципліни
Метою дисципліни є формування комплексу знань про методи, техніку та
інструментарій управління проектами в ринкових умовах.
Головним завданням дисципліни є вивчення засад проектної діяльності
підприємства,
специфічних
методів
та
інструментів
проектного
менеджменту; набуття вмінь виконувати основні функції управління
проектами – організації, планування та контролю.
B
Тематика дисципліни
1. Загальна характеристика управління проектами
2. Обґрунтування доцільності проекту
3. Основні форми організаційної структури проектів
4. Загальні підходи до планування і контролю проектів
5. Структуризація проекту
6. Сітьове і календарне планування проекту
7. Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету
8. Контроль виконання проекту. Програмне забезпечення процесу
управління проектом
9. Управління проектними ризиками та якістю проектів
10. Організація проведення торгів за проектами
11. Формування і розвиток проектної команди
C
Стиль та методика навчання
Організаційно- Лекційні заняття, практичні заняття
методичні
форми
вивчення
Форми
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання,
контролю
курсова робота, залік
D
Компетентності
Загальні
ЗК9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення
взаємозв’язків між явищами та процесами
ЗК14. Здатність до інноваційної діяльності.
ЗК15. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
Фахові

E

СК1.Здатність
застосовувати
науковий,
аналітичний,
методичний
інструментарій для управління економічною діяльністю.
СК3.Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані,
науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних
економічних завдань;
СК8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки
управлінських рішень.
СК14.Здатність до визначення та обґрунтування вибору управлінських
технологій, використання яких забезпечує ефективну економічну діяльність
суб’єктів господарювання.
СК19. Здатність визначати тренд конкурентоспроможного розвитку
підприємства, обґрунтовувати параметри окремих напрямків розвитку,
опрацьовувати економічні характеристики альтернативних шляхів їх
реалізації.
Основні результати навчання

РН10. Знати методологію системних досліджень, методів дослідження та
аналізу складних об'єктів та процесів, розуміти їх складність, їх
різноманіття, багатофункціональність для розв’язання прикладних завдань
в галузі професійної діяльності.
РН19. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати
інноваційну діяльність.
РН20. Обґрунтовувати та управляти проектами або комплексними діями.
РН22. Вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і
аналітичний інструментарій для управління економічною діяльністю
РН23. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науковоаналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних
завдань.
РН26. Формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері економіки,
вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язку, беручи до
уваги наявні ресурси.
РН27. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку
суб’єктів господарювання.
РН28. Оцінювати
можливі
ризики,
соціально-економічні
наслідки
управлінських рішень.
РН36. Встановлювати економічні зв’язки між елементами системи
управління підприємством, володіти технологіями інтегрованого управління
матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками підприємства
РН39. Вміти оцінювати ефективність інноваційно-інвестиційних проектів і
розробляти плани їх реалізації.

