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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

«Управління проектами» 
Курс 5 5 
Семестр 1 1 
Обсяг кредитів 5 5 
Обсяг годин, в тому числі: 150 150 

Аудиторні 50 12 
Модульний контроль 4 - 
Семестровий контроль - - 
Самостійна робота 100 138 

Форма семестрового контролю іспит іспит 
 курсова робота курсова 

робота 
 

2. Статус дисципліни: обов'язкова   
 
3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни«Управління проектами” є 
формування у майбутніх фахівців-державних службовців всебічних 
ґрунтовних знань щодо методології підготовки і реалізації, способів та 
засобів залучення ресурсів для реалізації проектів і механізмів управління 
ними.  

Основними завданнямививчення дисципліни є формування у 
студентів системи теоретичних знань і набуття практичних навичок у сфері 
планування, оцінки, моніторингу та супроводження проектів.  

 
4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

Після вивчення курсу студенти будуть:  
- знати теоретичні засади та практичні механізми управління 

проектами; 
- знати основні теоретичні, методичні та організаційні основи 

проектного менеджменту; оволодіти методами управління проектами у всіх 
областях знань проекту; застосовувати інструментарій управління проектами 
в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;  

- вміти визначати актуальність, основні принципи, етапи розробки 
соціальних проектів на загальнонаціональному, регіональному та місцевому 
рівнях; 

- набути навички з управління проектами при розробці та 
реалізації проектів у будь-якій предметній області.  



5. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

ог
о 

Розподіл годин між видами робіт 
Аудиторна: 

С
ам

ос
ті
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Змістовий модуль 1. Методологічні основи управління проектами 
Тема 1.Загальна характеристика 
управління проектами 

14 2 2 - - - 10 

Тема 2.Обґрунтування доцільності 
проекту 

14 2 2 - - - 10 

Тема 3.Основні форми 
організаційної структури 
управління проектами 

16 4 2 - - - 10 

Модульний контроль 2  
Разом 44 8 6 - - - 30 

Змістовий модуль 2.Планування проекту 
Лекція 1.Загальні підходи до 
планування, структуризації  
і контролю проектів 

16 4 2 - - - 10 

Лекція 2.Сітьове та календарне 
планування 

14 2 2 - - - 10 

Модульний контроль 2  
Разом 30 6 4    20 

Змістовий модуль 3.Управління реалізацією проекту 
Лекція 1. Оцінка і контроль 
виконання проекту 

16 4 2 - - - 10 

Лекція 2. Управління ризиками в 
проектах 

16 4 2 -  - 10 

Лекція 3. Управління якістю 
проекту 

16 4 2 - - - 10 

Лекція 4. Управління контрактами в 
проектах 

14 4 - - - - 10 

Лекція 5. Програмне забезпечення 
процесу управління проектом 

14 4 - - - - 10 

Модульний контроль 2  
Разом 76 20 6 - - - 50 

Підготовка та проходження -  



контрольних заходів 
Усього 150 34 16 - - - 100 

 
Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Розподіл годин між видами робіт 
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Змістовий модуль 1. Методологічні основи управління проектами 
Тема 1.Загальна характеристика 
управління проектами 

16 2 - - - - 14 

Тема 2.Обґрунтування доцільності 
проекту 

16 2 - - - - 14 

Тема 3.Основні форми 
організаційної структури 
управління проектами 

14 - - - - - 14 

Модульний контроль 2  
Разом 46 4 - - - - 42 

Змістовий модуль 2.Планування проекту 
Лекція 1.Загальні підходи до 
планування, структуризації  
і контролю проектів 

18 2 2 - - - 14 

Лекція 2.Сітьове та календарне 
планування 

14 - - - - - 14 

Модульний контроль 2  
Разом 32 2 2    28 

Змістовий модуль 3. Управління реалізацією проекту 
Лекція 1. Оцінка і контроль 
виконання проекту 

13 - - - - - 13 

Лекція 2. Управління ризиками в 
проектах 

15 2 - - - - 13 

Лекція 3. Управління якістю 
проекту 

15 - 2 - - - 13 

Лекція 4. Управління контрактами в 
проектах 

13 - - - - - 13 

Лекція 5. Програмне забезпечення 
процесу управління проектом 

16 - - - - - 16 

Модульний контроль 2  



Разом 72 2 2 - - - 68 
Підготовка та проходження 
контрольних заходів 

-  

Усього 150 8 4 - - - 138 
 
6. Програма навчальної дисципліни 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

Методологічні основи управління проектами 
 
Лекція 1. Загальна характеристика управління проектами  
Ознаки проекту. Внутрішнє та зовнішнє середовище проекту. Оточення 

проекту. Основні елементи проекту. Проект як система.  
Класифікація проектів. Параметри проекту. Класифікаційні ознаки 

проектів. Види проектів.  
Учасники проекту. Власники проекту. Інвестори проекту. Команда 

проекту. Зацікавлені особи проекту. 
Життєвий цикл проекту. Властивості життєвого циклу проекту. Фази 

проектного циклу, стадії й етапи. Властивості та зміст фаз проекту. Види 
робіт, які виконуються на різних стадіях життєвого циклу.  

Значення управління проектами в сучасних умовах.  
Сутність управління проектами. Основні вимоги і задачі управління 

соціальними проектами. Технічний та соціокультурний аспект управління 
проектами. 

Ключові слова:проект, соціальний проект, управління проектами, 
бізнес-процес, суб’єкти управління проектом, фази життєвого циклу проекту 

Література: [1, 2,10,11,12] 
 
Лекція 2. Обґрунтування доцільності проекту  
Визначення проектних альтернатив. Визначення критеріїв вибору 

проектів. Створення матриці вибору проектів.  
Оцінка критеріїв ефективності проекту. Аналіз мікросередовища та 

макросередовища проекту. Опис загального завдання проекту. Визначення 
управлінських завдань проекту.  

Розробка моделі проекту. Аналіз вхідних даних. Опис змісту проекту. 
Підготовка плану управління змістом.  

Ключові слова:актуальність проекту, ефективність проекту, мікро- та 
макросередовище проекту, концепція проекту. 

Література: [1, 2,10,11,12] 
 
Лекція 3. Основні форми організаційної структури управління 

проектами 
Мотиваційні моделі в управлінні. Характеристика основних теорій 

мотиваційної поведінки. Підходи до мотивації різних категорій персоналу. 
Поняття та значення системи управління проектами. Склад елементів 



системи управління проектами та їх взаємозв’язок. Організаційні структури 
управління проектами. Види та характеристики організаційних структур 
управління проектами. Функціональна організація.Матрична організація. 
Переваги проектно-орієнтованої організації управління. Способи переходу до 
проектно-орієнтованої форми організації. Сучасні тенденції в розвитку 
організаційних структур. Горизонтальні структури управління. Віртуальні 
структури управління. Рухомі, гнучкі структури. 

Ключові слова:мотивація, теорія мотивації, мотиваційна модель, 
система управління проектом, організація, організація системи управління 
проектом, організаційна структура управління проектами, організаційна 
форма управління проектом. 

Література:[1, 2,10,11,12] 
 
Семіранське заняття 1.Загальна характеристика управління 

проектами 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2,10,11,12. 
Додаткові: 15-18; 20-25; 28-31; 34. 
 
Семіранське заняття 2.Обґрунтування доцільності проекту 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2,10,11,12. 
Додаткові: 15-18; 20-25; 28-31; 34. 
 
Семіранське заняття 3. Основні форми організаційної структури 

управління проектами 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2,10,11,12. 
Додаткові: 15-18; 20-25; 28-31; 34. 

 
Модульний контроль 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  
Планування проекту 

Лекція 1. Загальні підходи до планування, структуризації і 
контролю проектів  

Основні процеси в управлінні проектами. Процеси ініціалізації, 
планування, виконання, контролю та закриття проекту. Взаємозв’язки 
процесів.  

Планування вартості проекту. Вхідні дані для оцінки вартості ресурсів. 
Методи та засоби оцінки вартості. Результати оцінки вартості.  

Ключові слова:процес, входи, виходи, методи і засоби, оцінка вартості 
проекту, цінова політика, кошторис, структура проекту, структуризація 
проекту. 

Література:[1, 2,10,11,12] 



Лекція 2. Сітьове та календарне планування  
Сутність та види календарно-сітьових планів. Класифікація детальних 

планів проекту. Календарні плани, функціональні плани. Графіки Ганта. 
Плани-графіки. Сітьові графіки.  

Сутність та основні елементи сітьового (мережевого) планування. 
Основні елементи сітьової моделі. Порядок і правила побудови сітьових 
графіків. Часові параметри та оптимізація сітьових графіків. 

Побудова сітьової моделі проекту. Визначення відносин передування 
між роботами. Поняття про шлях. Критичний шлях проекту. Затвердження 
сітьової діаграми проекту. Коригування сітьової моделі.  

Ключові слова:детальні плани, графіки (діаграми) Ганта, плани-
графіки, сітьові графіки, метод оцінки та аналізу програми (PERT), 
критичний шлях, календарний графік проекту, сітьове планування, сітьова 
модель. 

Література:[1, 2,10,11,12] 
 
Семіранське заняття 1.Загальні підходи до планування, 

структуризації і контролю проектів  
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2,10,11,12. 
Додаткові: 15-18; 20-25; 28-31; 34. 
 
Семіранське заняття 2.Сітьове та календарне планування 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2,10,11,12. 
Додаткові: 15-18; 20-25; 28-31; 34. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.  
Управління реалізацією проекту 

Лекція 1. Оцінка і контроль виконання проекту  
Визначення відхилень від плану проекту. Опорний план як основа для 

контролю за виконанням проекту. Показники виконання робіт. 
Прогнозування остаточної вартості проекту.  

Створення загальної системи контролю за змінами. Мета види і 
напрямки моніторингу проектів. Аналіз запитів на зміну календарного плану. 
Коригування проектних документів. Постаудит проекту. Затвердження і 
відстеження змін у проекті. Здійснення дій з коригування. Аналіз та 
погодження запитів на зміну. Коригування проектних документів.  

Ключові слова:опорний план проекту, опорний план бюджетної 
вартості робот, коефіцієнт вартості виконання, коефіцієнт виконання плану, 
показник бюджетного виконання проекту, показник фактичної завершеності 
проекту, моніторинг проекту, постаудит проекту. 

Література: [1, 2,10,11,12] 
 
 



Лекція 2. Управління ризиками в проектах  
Поняття та загальні принципи оцінки ризиків. Поняття невизначеності і 

ризику. Чинники впливу на динаміку ризиків. Загальні принципи оцінки 
ризиків. Послідовність етапів процесу аналізу ризиків.  

Визначення та оцінка потенційних ризиків. Оцінка імовірності 
ризикової події. Визначення рівня ризику. Методи визначення рівня ризику.  

Визначення робіт щодо запобігання ризику. Методи зниження рівня 
ризику. Вплив ризиків на інші процеси управління. Розробка плану 
управління ризиком. 

Ключові слова:управління ризиком, аналіз ризику. 
Література: [1, 2,10,11,12] 

 
Лекція 3. Управління якістю проекту 
Загальне поняття управління якістю. Сучасні підходи до визначення 

якості. Відмінність між якістю та сортом продукції. Сутність тотального 
менеджменту управління якістю.  

Планування якості. Політика у сфері якості. Розробка стандартів і 
норм. Методи та засоби планування якості: аналіз прибутків і витрат, 
порівняння із зразком, графіки потоків, постановка експериментів. План 
управління якістю. Настанова з якості. Система якості.  

Забезпечення та контроль якості проекту. Аналіз проекту. Оцінювання 
зразка. Альтернативний розрахунок. Порівняння з аналогами. Інспекції. 
Графіки контролю. Діаграми Парето. Статистичне моделювання. Аналіз 
тенденцій. Поліпшення якості. Переробка. Коригуючи дії.  

Ключові слова:загальне управління якістю, якість, управління якістю, 
система якості. 

Література: [1, 2,10,11,12] 
 

 
Лекція 4. Управління контрактами в проектах  
Порядок проведення тендерів на роботи, послуги та закупки. Види, 

типи та методи проведення тендерів. Вибір проектувальників проекту. 
Організація матеріально-технічного забезпечення.  

Укладання контрактів на реалізацію інвестиційних проектів. Види 
контрактів на проектні роботи. Переваги та недоліки контрактів з 
відшкодуванням витрат та контрактів з твердою (паушальною) ціною.  

Система прок’юремента. Місце та роль прок’юремента в життєвому 
циклі проекту. Управління претензіями у проекті.  

Ключові слова:тендер, тендерний комітет, закупівля, публічні 
закупівлі, конкурс, відкритий конкурс, контракт, прок’юремент. 

Література: [1, 2,10,11,12] 
 

 
 
 



Лекція 5. Програмне забезпечення процесу управління проектом  
Загальна характеристика програми Project Expert. Інтерфейс 

користувача. Блок генерації фінансових документів. Блок аналізу. Генератор 
звіту. Система контролю процесу реалізації проекту.  

Система моделювання проекту. Модулі користувача. Модуль описання 
компанії. Модуль формування інвестиційного плану. Модуль 
формуванняопераційного плану. Блок генерації фінансових документів. Блок 
аналізу. Генератор звіту.  

Система контролю процесу реалізації проекту. Схема контролю та 
управління проектами. Підсистема моделювання проектів. Центральний 
інтегратор інвестиційних проектів. 

Ключові слова:програма MicrosoftProject, ProjectExpert, генератор 
звіту, інтерфейс користувача, блок генерації фінансових документів, блок 
аналізу, генератор звіту, програма Primavera. 

Література: [1, 2,10,11,12] 
 

Семінарське заняття 1. Оцінка і контроль виконання проекту 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2,10,11,12. 
Додаткові: 15-18; 20-25; 28-31; 34. 
 
Семінарське заняття 2. Управління ризиками в проектах 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2,10,11,12. 
Додаткові: 15-18; 20-25; 28-31; 34. 
 
Семінарське заняття 3. Управління якістю проекту 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2,10,11,12. 
Додаткові: 15-18; 20-25; 28-31; 34. 
 
7. Контроль навчальних досягнень 
 
7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 3 3 2 2 5 5 
Відвідування семінарських 
занять 

1 3 3 2 2 3 3 

Відвідування практичних - - - - - - - 



занять 
Робота на семінарському 
занятті 

10 3 30 2 20 3 30 

Робота на практичному занятті - - - - - - - 
Лабораторна робота (в тому 
числі допуск, виконання, 
захист) 

- - - - - - - 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ 30 - - - - - - 
Разом - 63 - 54 - 68 
Максимальна кількість балів:  218 
218:100=2,18. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:2,18 = загальна 
кількість балів. 

- 

 
 
7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
 
Самостійна робота 1. 

Завдання 1. Розглядається проект будівництва дитячого майданчика. 
Впорядкувати види робіт за стадіями життєвого циклу проекту:  

– здійснення контролю за виконанням проекту;  
– обговорення умов фінансування (кредитування);  
– збір інформації щодо фахових послуг підрядників;  
– звіт про завершення проекту;  
– укладання контрактів;  
– оцінка екологічності проекту;  
– уточнення часових меж проекту;  
– введення проекту в експлуатацію;  
– календарне планування будівельних робіт;  
– оцінка доцільності та ефективності проекту;  
– розробка проектно-кошторисної документації;  
– визначення мети та масштабів проекту. 
Завдання 2. Побудуйте структурну схему робіт за життєвим циклом та за 

результатами для проекту «Створення концептуального молодіжного кафе». 
 
Самостійна робота 2. 
Завдання 1: Проект проведення студентської наукової конференції 

розрахований на 2 дні (пленарне і секційні засідання) і передбачає 
запрошення студентів з інших закладів вищої освіти України, видачу 
збірника наукових праць, культурну програму та фуршет.  

1. Визначте перелік робіт і ресурсів по плануванню проекту (розробіть 
таблиці ресурсів та робіт проекту).  

2. Складіть план.  
3. Розрахуйте бюджет проекту. 



Завдання 2: Для розробки трирівневої робочої структури використати 
наведений нижче перелік робіт, групуючи їх належним чином. Відповідну 
організаційну структуру створити самостійно.  

 Формування та узгодження програми семінару.  
 Підготовка методичних матеріалів.  
 Підбір викладачів.  
 Забезпечення транспортом та харчуванням.  
 Організація спеціального навчального семінару для робітників 

компанії.  
 Формування авторського колективу та визначення вимог до 

матеріалів.  
 Визначення потреб у навчанні.  
 Складання програми семінару.  
 Узгодження термінів та вартості навчання.  
 Кадрове забезпечення семінару.  
 Друкування методичних матеріалів.  
 Написання методичних матеріалів.  
 Діагностика персоналу компанії.  
 Узгодження розкладу з викладачами.  
 Організаційне забезпечення семінару.  
 
Самостійна робота 3. 

1. Запропонуйте власну проектну пропозицію (визначить цільову 
(цільові) групи проекту,  мету, завдання, можливий склад проектної команди 
до вашого соціального проекту). 
2. Побудуйте структурну схему робіт за життєвим циклом та за 
результатами для проекту.Складіть план реалізації вашого проекту (етапи, 
заходи, результати кожного етапу, ресурси).  
3. Охарактеризуйте види оцінки проекту. Запропонуєте механізм виміру 
успішності вашого проекту (кількісні, якісні показники оцінки результатів, 
критерії моніторингу ефективності). 
 

Критерії оцінювання: 
- змістовність – 3 бали 
- відповідність темі та стилю оформлення – 2 бали. 
 
7.3.Форми проведення модульного контролю та критерії 

оцінювання. 
Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 
Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  
 
Види тестових завдань: 



− Із вибором однієї правильної відповіді; 
− На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 
− Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по 

пам’яті; 
− Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) 

по пам’яті; 
− Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  
- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДЗ 

 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної 

індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у 
процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. 
Завершується виконання ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Управління 
проектами» – це вид науково-дослідної роботи студента, форма самостійного 
вивчення актуальних проблем, передбачених навчальною програмою курсу.  

ІНДЗ – початковий етап науково-педагогічного дослідження, воно 
обов’язково має містити результати власного пошуку і висновків, 
відображати певний рівень навчальної компетентності студента щодо 
вирішення поставлених завдань.  

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-
пізнавальної діяльності.  

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах 
навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та 
навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і 
охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.  

Орієнтовна структура ІНДЗ – навчально-педагогічного дослідження у 
вигляді реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), 
список використаних джерел.  

 
Критерії оцінювання ІНДЗ (навчально-педагогічного дослідження у 

вигляді есе) 
 

№ з/п Критерії оцінювання роботи Максимальна 
оцінка 

(у балах) 
1 Формулювання мети і завдань роботи 2 
2 Складання плану, чіткість і послідовність викладу 

матеріалу 
4 



3 Обґрунтоване розкриття проблеми, аналіз різних 
інформаційних джерел (наукових видань, 
навчальної 12 літератури, періодичних видань, 
матеріалів мережі Internet), критична та незалежна 
оцінка різноманітних точок зору, позицій, 
аргументів 

12 

4 Зв’язок з реальною практикою, аналіз діяльності 
окремих організацій, конкретних проблемних 
ситуацій 

4 

5 Доказовість висновків, обґрунтованість власної 
позиції, пропозиції щодо розв’язання поставлених 
завдань, творчий підхід до виконання ІНДЗ 

4 

6 Якість оформлення роботи 1 
 
Тематика реферативного дослідження:  

1. Історія та перспективи розвитку управління проектами.  
2. Управління проектами як специфічна галузь менеджменту.  
3. Особливості управління проектами в соціальній сфері.  
4. Характеристика проектів соціального розвитку України.  
5. Методичні основи контролю проектів  
6. Концепція управління якістю проектів.  
7. Система норм і стандартів в Україні.  
8. Етапи розробки та впровадження системи управління якістю.  
9. Міжнародна організація зі стандартизації.  
10. Етапи розвитку та сучасний стан теорії і практики управління якістю 

в економічно розвинутих країнах.  
11. Нормативні документи зі стандартизації.  
12. Процедури закупівель.  
13. Основні завдання проведення торгів за проектами.  
14. Система державного нагляду, контролю та координації у сфері 

закупівель.  
15. Проблеми реформування системи державних закупівель в Україні.  
16. Особливості торгів на закупівлю послуг.  
17.  Досвід організації та здійснення державних закупівель за кордоном. 

 
7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання. 
Іспит. 

 
7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю. 
1. У чому полягає сутність процесу проектування? 
2. Які особливості соціального проектування? 
3. Що таке проект? 
4. Перелічить типи проектів. 



5. Назвіть основні характеристики соціального проекту. 
6. Що таке «життєвий цикл» проекту? 
7. Які існують види соціальної діагностики? 
8. Перелічить методи соціальної діагностики. 
9. Охарактеризуйте вимоги до формулювання мети і завдань проекту. 
10. Що необхідно враховувати при розробці видів діяльності в 

межахпроекту? 
11. Що таке аплікаційна форма? 
12. Які основні складові аплікаційної форми? 
13. Яких типових помилок слід уникати при текстовому 

оформленніпроекту? 
14. Дайте визначення моніторингу проекту. 
15. Які основні функції моніторингу проекту? 
16. Що таке індикатори моніторингу? 
17. Яке завдання оцінки проекту? 
18. Охарактеризуйте види оцінки проекту. 
19. Здійсніть порівняння моніторингу та оцінки соціального проекту. 
20. Що таке управління проектами? 
21. Чому необхідний менеджмент соціальних проектів? 
22. Які чинники середовища необхідно враховувати у процесіреалізації 

проекту? 
23. Охарактеризуйте складові проектного менеджменту 

соціальнихпроектів. 
 
7.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 68-74 
Достатньо 60-67 
Незадовільно 0-59 
 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ: 
Теоретична частина: 
1. Поняття та класифікація проектів.  
2. Сутність системи управління проектами, її елементи.  
3. Цілі й процеси в управлінні проектами.  
4. Принципи та функції управління проектами.  
5. Проекти економічного і соціального розвитку України, які 

підтримуються міжнародними фінансовими організаціями.  
6. Обґрунтування доцільності проекту.  
7. Оцінка ефективності проектів.  



8. Маркетинг проектів.  
9. Організація системи управління проектами.  
10. Проектування організаційної структури управління проектами.  
11. Формування команди проекту.  
12. Управління конфліктами в проектах.  
13. Лідерство і мотивація в проектній команді.  
14. Розвиток проектної команди.  
15. Складові системи планування проекту.  
16. Методологічні підходи до планування проектів.  
17. Методичні основи контролю проектів.  
18. Система контролю дотримання параметрів проекту.  
19. Календарне планування проекту.  
20. Джерела ресурсного забезпечення проекту та їх вибір.  
21. Планування витрат проекту.  
22. Оптимізація недостатньої кількості ресурсів.  
23. Завдання контролю за виконанням проекту.  
24. Методи контролю за виконанням проекту.  
25. Звітність у системі контролю.  
26. Класифікація ризиків проекту.  
27. Основні методи аналізу ризиків у проектах.  
28. Сутність управління якістю проекту та способи забезпечення його 

якості.  
29. Методи контролю за якістю проекту.  
30. Завдання проведення торгів за проектами.  
 
Практична частина: 
Орієнтовні назви проектів: 
1. Центр профілактики насильства щодо дитини. 
2. «Школа добрих звичок» для вихованців притулків для дітей. 
3. «Розвиток зеленого туризму – запорука розвитку громади». 
4. «Будівництво зупинок громадського транспорту міського типу». 
5. «Спортивний майданчик облаштуємо - здоров'я дітям подаруємо». 
6. «Створення належних умов для руху людей з обмеженими 

фізичними можливостями та пішоходів». 
7. “Ефективне тепло задля збереження здоров’я дітей»(збереження 

тепла та економії бюджетних коштів шляхом впровадження 
теплозберігаючих технологій – заміни вікон на металопластикові). 

8. «Подаруймо життя джерелу!»(очищення природньої водойми, 
відновлення та збереження екосистеми парку). 

9. «Щаслива громада сьогодні – успішне покоління завтра!» 
(створення комфортної зони для забезпечення повноцінного 
дозвілля та відпочинку населення). 



10.  «До лікаря з радістю!» (Створення в амбулаторії (лікарні тощо) 
загальної практики сімейної медицини комфортної та одночасно 
розвиваючої зони очікування прийому лікарем для дітей та їх 
батьків). 

11. Власна проектна пропозиція.  
 

8. Рекомендовані джерела 
Основна (базова) 
1. Власова Н.О. Управління проектами : навч. посібник / Н.О. Власова, 

В.А. Гросул, Т.С. Пічугіна та ін. – Харків : ХДУХТ, 2011. 
2. Єрмаков І.Г. На шляху до школи життєвої компетентності: 

проектний підхід // Метод проектів: традиції, життєві результати. – К.: 
Департамент, 2003. – С. 15-16. 

3. Филипенко, О. М. Управління проектами : конспект лекцій / О. М. 
Филипенко, Т. С. Колєснік. – Харків : ХДУХТ, 2016. – 99 с.  

4. Тарасюк Г. М. Управління проектами : навч. посібник / Г. М. 
Тарасюк. – 4-е вид. – К.: Каравела, 2012. – 320 с.  
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7. Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование. –
Учебное пособие. – Ростов н/Д.: Фенікс, 2001. – 416 с. 
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10. Науковийсупровід, моніторинг та 
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