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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

В умовах, коли відбуваються кардинальні зміни, пов’язані з 

реформуванням економіки у вектор глобалізаційних процесів господарського 

життя, реалізація цієї масштабної програми вимагає залучення значних коштів. 

Однак внутрішні джерела фінансування розвитку дуже обмежені й 

застосовуються, головним чином, для підтримки життєво важливих для 

суспільства сфер економіки. У зв’язку з цим здається очевидним, що єдиним 

універсальним підходом до розв’язання задач, пов’язаних із збільшенням 

масштабів і складності проектів, залученням до них великої кількості учасників 

і організацій, зростанням вимог до термінів здійснення, використанням 

фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, можуть бути професійні методи 

управління міжнародними проектами . 

Навчальний курс «Управління міжнародними проектами» є вибірковою 

навчальною дисципліною, що відноситься до циклу самостійного вибору 

Академії. Дисципліна вивчається студентами напряму підготовки 073 

«Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». 

Вивчення дисципліни «Управління міжнародними проектами» 

ґрунтується на знанні таких фундаментальних та загальноекономічних 

дисциплін, як статистика, міжнародна економіка; дисциплін професійної та 

практичної підготовки: фінанси, гроші та кредит; міжнародні економічні 

відносини, зовнішня економічна діяльність підприємств та низкою інших. 

Мета дисципліни «Управління міжнародними проектами» – надання 

необхідних теоретичних знань та практичних навичок з використання методів і 

засобів управління як важеля для досягнення результатів потрібної якості, який 

економить час, гроші, ресурси, мінімізує ризики від управлінської діяльності. 

Предметом вивчення курсу «Управління міжнародними проектами» є 

засвоєння базового інструментарію до управління міжнародними проектами, 

набуття навичок з проектного менеджменту у будь-якій предметній галузі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
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знати: технологію процесу управління та економічного обґрунтування 

проектів за умов невизначеності і ризику; 

вміти: застосовувати основні складові управління проектами в 

міжнародній господарській діяльності учасників проектування, а саме: 

• здійснювати передпроектні процедури та створення концепції; 

• планувати проекти на всіх життєвих циклах; 

• надавати техніко-економічне обґрунтування,; 

• оцінювати проект, контролювати за його виконанням; 

• розробляти кошторис витрат та бюджет проекту; 

• створювати команди міжнародного проекту; 

• використовувати інформаційні технології задля ефективного 

управління міжнародним проектом 

Попередні умови для вивчення: навчальні дисципліни – «Статистика», 

«Міжнародна економіка», «Іноземне інвестування», «Бізнес-планування у 

ЗЕД», «Менеджмент персоналу». 
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 

дисципліни 

«УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПРОЕКТАМИ» 
№ 

пор. 
Назва змістового  модуля і теми 

Змістовий модуль І. Основи управління та планування проекту  

1 Загальна характеристика управління проектами 

2 Обґрунтування доцільності міжнародного проекту та створення 

концепції 

3 Організаційні форми і структури управління міжнародними 

проектами 

4 Техніко-економічне обґрунтування проекту 

5 Сіткове й календарне планування, складання проектного бюджету  

Змістовий модуль ІІ. Реалізація та контроль виконання проекту 

6 Загальні підходи до планування й контролю за ходою міжнародного 

проекту 

7 Проектна діяльність як сфера високого ризику 

8 Управління якістю проектів 

9 Організація проведення торгів (тендерів) за міжнародним проектом 

10 Формування й розвиток проектної команди 

11 Інформаційні технології в процесі управління міжнародними 

проектами 

12 Технологія пошуку міжнародних грантів та програм 

Разом годин: 90 
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ЗМІСТ  

дисципліни 

«УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ПРОЕКТАМИ» 

 

Змістовий модуль І. Основи управління та планування проекту 

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами 
Історія та перспективи розвитку управління проектами. Поняття, основні 

характеристики, життєвий цикл проекту. Моделі життєвого циклу 

високотехнологічних проектів. Класифікація проектів. Функції, підсистеми та 

методи управління проектами. Особливості управління міжнародними 

проектами. Управління мультипроектами. Цілі та стратегії в управлінні 

проектами. Інтегрований підхід до управління проектом. Проекти економічного 

та соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними 

фінансовими організаціями. Роль професійних організацій фахівців у розвитку 

управління проектами.  

Література [3; 10; 14; 16; 17; 20; 25] 

 

Тема 2. Обґрунтування доцільності міжнародного проекту та 

створення концепції    

      
Обґрунтування доцільності проекту. Оцінювання ефективності проектів. 

Етапи та складові обґрунтування доцільності проекту. Складові та показники 

оцінювання ефективності проектів. Розрахунок чистої приведеної вартості 

проекту (NPV). Розрахунок внутрішньої норми дохідності (IRR). Розрахунок 

періоду окупності інвестицій (PP). Визначення індексу прибутковості 

(рентабельності) (PI) та коефіцієнта ефективності інвестицій (ARR). Аналіз 

альтернативних проектів. Теоретичні основи дисконтування. Вплив інфляції на 

ефективність проектів. 

Література [14–16; 23–25] 
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Тема 3. Організаційні форми і структури управління міжнародними 

проектами 
Поняття організаційної структури, її значення в управлінні проектами. 

Загальні принципи й послідовність побудови організаційних структур.  

управління проектами. Схеми організаційних структур залежно від 

системи взаємовідносин учасників проекту. Види організаційних структур 

залежно від змісту проекту та зовнішнього середовища проекту. Значення 

організаційної культури для управління проектами. 

Література [3; 6–8; 27; 29; 31] 

 

Тема 4. Техніко-економічне обґрунтування проекту  
Попереднє техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту. 

Порядок розроблення та затвердження техніко-економічного обґрунтування 

інвестиційного проекту. Доінвестиційні дослідження витрат на підготовку 

інвестиційного проекту. Особливості розроблення меморандуму для 

міжнародних інвестиційний проектів. Стратегія підготовки та оцінювання 

інвестиційного проекту. Експертиза і затвердження проектів. Екологічна 

експертиза проектів.  

Література [5; 8; 14; 15; 19; 25] 

 

Тема 5. Сіткове й календарне планування, складання проектного бюджету 

Сутнісна характеристика та значення сіткового й календарного 

планування. Завдання та види календарних планів. Основні напрями 

оптимізації планів. Теоретико-методичні основи розроблення сіткового графіка. 

Розрахунок параметрів сіткового графіка. Принципи побудови й аналізу 

сіткових графіків типу «вершини-події». Діаграма Ганта як інструмент 

календарного планування.  

Література [9; 10; 16; 17; 20; 32] 
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Змістовий модуль ІІ. Реалізація та контроль виконання проекту 

 

Тема 6. Контроль за виконанням проекту та оцінка його ефективності 

Місце і функції планування та контролю в управлінні проектами. Види 

планів. Сучасні тенденції в плануванні проектів. Завдання контролю за 

виконанням проекту. Методи контролю виконання проекту. Види контролю. 

Джерела інформації для контролю проектної діяльності. Звітність у системі 

контролю. Вимоги до системи контролю, структура звітів і відповідальність за 

збір даних, аналіз інформації й прийняття рішень. Управління змінами в ході 

реалізації проекту. Особливості контролю за змінами проекту. Вимірювання і 

аналіз показників виконання проекту. Післяпроектний контроль та його 

користь. 

Етапи розроблення проектно-кошторисної документації. Типи проектних 

фірм.  

Література [9; 10; 16; 17; 20; 32] 

 

Тема 7. Проектна діяльність як сфера високого ризику 
Концепція управління якістю міжнародних проектів. Проектні ризики та 

їх класифікація. Типові ризики проекту. Загальні положення теорії управління 

ризиками проекту. Основні принципи, методи, інструменти управління 

проектними ризиками. Страхування, як інструмент захисту кредитора. Розподіл 

ризиків у проектних контрактах. Інструменти захисту інтересів замовника 

проекту. Інструменти захисту інтересів виконавця проекту. Експертний аналіз 

проектних ризиків. Імовірнісні методи оцінювання проектних ризиків. 

Імітаційне моделювання ризиків на базі методу Монте-Карло. Аналіз 

показників граничного рівня як метод аналізу ризиків проекту. PERT-метод 

оцінювання та перевірки програм. Методи зниження ризиків. 

Література [20–25] 
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Тема 8. Управління якістю проектів. 

Сутність управління якістю та способи забезпечення якості. Етапи 

розвитку та сучасний стан теорії і практики управління якістю в економічно 

розвинених країнах. Етапи розроблення та впровадження системи управління 

якістю. Роль проект-менеджера в забезпеченні якості проекту. Шляхи 

забезпечення якості при впровадженні проекту. Планування якості проекту. 

Витрати на забезпечення якості проекту. Методи контролю за якістю проекту. 

Графіки контролю якості проекту. Оцінювання ефективності роботи системи 

управління якістю. 

Поняття сертифікації. Міжнародна організація зі стандартизації. Система 

норм і стандартів в Україні. Нормативні документи зі стандартизації. 

Метрологічне забезпечення якості продукції. Підтвердження відповідності 

продукції у державній системі сертифікації УкрСЕПРО. Концепція загального 

управління якістю (Total Qnality Management). Принципи управління якістю 

відповідно до Державного стандарту України ISO 9000-2001. Етапи 

сертифікації підприємства за стандартами ISO 9000. 

Література [3; 18; 20; 22; 26; 32] 

 

Тема 9. Організація проведення торгів (тендерів) за міжнародним 

проектом 
 

Основні положення торгів. Процедури закупівлі. Класифікація торгів. 

Функції учасників торгів. Порядок проведення підрядних торгів. Розроблення 

тендерної документації.  

Особливості торгів на закупівлю послуг. Основні вимоги договору про 

закупівлю. Система державного нагляду, контролю та координації у сфері 

закупівель. Проблеми реформування системи державних закупівель в Україні. 

Досвід організації та здійснення державних закупівель за кордоном. Проекти 
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економічного і соціального розвитку України, що підтримуються 

міжнародними фінансовими організаціями.  

Література [1–3; 8; 18; 32] 

 

Тема 10. Формування й розвиток проектної команди 
Психологічні аспекти проект-менеджменту. Управління зацікавленами 

сторонами міжнародного проекту. Створення проектної команди. Основні 

стадії життєвого циклу команди проекту. Заходи щодо відбору працівників до 

команди проекту. Організаційна структура проектної команди: фактори впливу, 

умови формування. Функції ключових менеджерів проекту. Лідерство і 

мотивація у команді. Організаційна культура проекту. Основні критерії 

оцінювання ефективності діяльності менеджера проекту. Управління 

віртуальними проектними командами. Труднощі проектних команд. 

Управління конфліктами в проектах. Партнерство: управління відносинами 

всередині організації.  

Методи навчання персоналу у проектах. Організація і контроль роботи 

офіса проекту. Основні сфери управління персоналом у проектах. 

Література [12; 13; 16; 19; 21; 26; 31] 

 

Тема 11. Інформаційні технології в процесі управління міжнародними 

проектами 
Інформаційні технології управління проектами: огляд досягнень НТП. 

Історія розвитку та майбутнє автоматизованих систем управління про-

ектами. 

Загальна характеристика автоматизованих систем управління проектами. 

Структурні елементи автоматизованих систем управління проектами: засоби 

для календарно-сіткового планування, вирішення окремих завдань 

(розроблення бюджетів, аналізу ризиків, управління контрактами, часом тощо), 

спрощення й обмеження доступу до проектних даних, організації комунікацій, 
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інтеграції з іншими прикладними програмами. 

Система автоматизації управління проектами Microsoft Project. 

Управління проектами за допомогою системи Open Plan. Система управління 

проектами Spider Project. Системи управління проектами Primavera Project 

Planner та Trak Project Manager. 

Особливості та проблеми впровадження систем автоматизації 

управління проектами. 

                                                                   Література [15; 18; 24; 25; 29; 32] 

 
Тема 12. Технологія пошуку міжнародних грантів та програм 

Міжнародні програми і гранти, як джерела фінансування досліджень. 

Діюча система міжнародних донорських організацій. Рамкові Програми 

науково- технологічного розвитку Європейського Союзу. Діяльність 

Українського науково-технологічного центру БТСІД. Заявка на грант: 

підготовка і складання. Правові аспекти виконання міжнародних проектів в 

Україні. 
Література [15; 18; 24; 25; 29; 32]



ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант 1 

1. Загальні принципи і послідовність побудови організаційних структур 

управління проектами. 

2. Поняття, основні характеристики, життєвий цикл проекту. 

3. Оцінювання ефективності проектів. 

 
Варіант 2 

1. Класифікація проектів. 

2. Засоби автоматизації управління проектами Microsoft Excel. 

3. Органістичні та механістичні організаційні структури. 

 
Варіант 3 

1. Обґрунтування доцільності проекту. 

2. Методологічні основи планування ресурсів. 

3. Теоретико-методичні основи сіткового графіка. 

 
Варіант 4 

1. Способи зниження ризиків проектів. 

2. Планування витрат на виконання проектних робіт. 

3. Види організаційних структур залежно від змісту проекту. 

 
Варіант 5 

1. Поняття та основні характеристики команди проекту. 

2. Сутнісна характеристика та значення сіткового і календарного планування. 

3. Основні методи аналізу ризиків. 

 
Варіант 6 

1. Діаграма Ганта як інструмент календарного планування. 

2. Лідерство та керівництво у команді проекту. 

3. Аудит якості. 
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Варіант 7 
1. Загальна характеристика проектних торгів. 

2. Методологічні основи структуризації проекту. 

3. Класифікація ризиків проекту. 

 
Варіант 8 

1. Сутність та структура управління якістю як підсистеми управління 
проектом. 

2. Добір та оцінювання персоналу проекту. 

3. Загальна характеристика автоматизованих систем управління проектами.  

 

Варіант 9 

1. Поняття та порядок складання проектного бюджету. 

2. Система контролю проекту. 

3. Основні методи аналізу ризиків. 

 

Варіант 10 

1. Теоретико-методичні основи сіткового графіка. 

2. Інформаційні технології управління проектами: огляд досягнень НТП. 

3. Принципи управління якістю відповідно до Державного стандарту України 

180 9000-2001. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Поняття, основні характеристики, життєвий цикл проекту. 

2. Класифікація проектів. 

3. Функції, підсистеми та методи управління проектами. 

4. Цілі та стратегії в управління проектами. 

5. Обґрунтування доцільності проекту. 

6. Оцінювання ефективності проектів. 
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7. Поняття організаційної структури, її значення в управлінні проектами. 

8. Загальні принципи і послідовність побудови організаційних структур 

управління проектами. 

9. Схеми організаційних структур залежно від системи взаємин учасників 

проекту. 

10. Види організаційних структур залежно від змісту проекту та зовнішнього 

середовища проекту. 

11. Значення організаційної культури для управління проектами. 

12. Загальні принципи й послідовність побудови організаційних структур 

управління проектами. 

13. Схеми організаційних структур залежно від системи взаємин учасників 

проекту. 

14. Види організаційних структур залежно від змісту проекту. 

15. Органістичні та механістичні організаційні структури. 

16. Основи планування проектів. 

17. Сутнісна характеристика та значення сіткового і календарного планування. 

18. Місце і функції планування та контролю в управлінні проектами. 

19. Види планів. 

20. Етапи розроблення проектно-кошторисної документації. 

21. Типи проектних фірм. 

22. Управління змінами в ході реалізації проекту. 

23. Загальна характеристика та значення структуризації проекту. 

24. Методологічні основи структуризації проекту. 

25. Теоретико-методичні основи сіткового графіка. 

26. Розрахунок параметрів сіткового графіка. 

27. Діаграма Ганта як інструмент календарного планування. 

28. Методологічні основи планування ресурсів. 

29. Планування витрат на виконання проектних робіт. 

30. Поняття та порядок складання проектного бюджету. 

31. Система контролю проекту. 
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32. Моніторинг робіт за проектом. 

33. Контроль часу та вартості виконання робіт. 

34. Класифікація ризиків проекту. 

35. Основні методи аналізу ризиків. 

36. Способи зниження ризиків проектів. 

37. Сучасна концепція управління якістю. 

38. Сутність та структура управління якістю як підсистеми управління 

проектом. 

39. Стандартизація та сертифікація продукції проекту. 

40. Міжнародна організація зі стандартизації. 

41. Система норм і стандартів в Україні. 

42. Нормативні документи зі стандартизації. 

43. Метрологічне забезпечення якості продукції. 

44. Підтвердження відповідності продукції у державній системі сертифікації 

УкрСЕПРО. 

45. Концепція загального управління якістю (Total Qnality Management). 

46. Принципи управління якістю відповідно до Державного стандарту України 

ISO 9000-2001. 

47. Етапи сертифікації підприємства за стандартами ISO 9000. 

48. Аудит якості. 

49. Концепція управління якістю міжнародних проектів. 

50. Страхування, як інструмент захисту кредитора. 

51. Розподіл ризиків у проектних контрактах. 

52. Інструменти захисту інтересів замовника міжнародного проекту. 

53. Інструменти захисту інтересів виконавця міжнародного проекту. 

54. Експертний аналіз проектних ризиків 

55. Імовірнісні методи оцінювання проектних ризиків. 

56. Імітаційне моделювання ризиків на базі методу Монте-Карло. 

57. Аналіз показників граничного рівня як метод аналізу ризиків проекту. 

РЕЯТ-метод оцінювання та перевірки програм. 
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58. Основні положення торгів. Процедури закупівлі. 

59. Класифікація торгів. 

60. Функції учасників торгів. Порядок проведення підрядних торгів. 

61. Розроблення тендерної документації. 

62. Проекти економічного і соціального розвитку України, що підтримуються 

міжнародними фінансовими організаціями. 

63. Система державного нагляду, контролю та координації у сфері закупівель. 

64. Досвід організації та здійснення державних закупівель за кордоном. 

65. Порядок проведення торгів за проектами. 

66. Психологічні аспекти проект-менеджменту. 

67. Створення проектної команди. 

68. Основні стадії жцттєвого циклу команди проекту. 

69. Заходи щодо відбору працівників до команди проекту. 

70. Організаційна структура проектної команди: фактори впливу, умови 

формування. 

71. Функції ключових менеджерів проекту. Лідерство і мотивація у команді. 

72. Організаційна культура проекту. 

73. Основні критерії оцінювання ефективності діяльності менеджера проекту. 

74. Управління віртуальними проектними командами. 

75. Труднощі проектних команд. Управління конфліктами в проектах. 

76. Методи навчання персоналу в проектах. 

77. Основні сфери управління персоналом у проектах. 

78. Попереднє техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту. 

79. Порядок розроблення та затвердження техніко-економічного обґрунтування 

інвестиційного проекту. 

80. Доінвестиційні дослідження витрат на підготовку інвестиційного проекту. 

81. Особливості розроблення меморандуму для міжнародних інвестиційних 

проектів. 

82. Стратегія підготовки та оцінюванняа інвестиційного проекту. 

83. Експертиза й затвердження проектів. 
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84. Екологічна експертиза проектів. 

85. Загальна характеристика автоматизованих систем управління проектами. 

86. Засоби автоматизації управління проектами Microsoft Excel. 

87. Міжнародні програми і гранти, як джерела фінансування досліджень. 

88. Діяльність Українського науково-технологічного центру (STCU). 

89. Заявка на грант: підготовка і складання. 

90. Правові аспекти виконання міжнародних проектів в Україні. 
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