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В процесі вивчення даної дисципліни у студентів сформуються навички та вміння
використання сучасного проектного інструментарію для ефективного управління
проектами із мінімальними витратами часу, коштів та ресурсів.
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних
навичок за такими дисциплінами: «Економіка галузі», «Інтелектуальна власність».

Програмні результати навчання:
знати:
- загальні засади організації управління проектом, основний зміст і структуру
процесу управління проектом;
- сучасну методологію і технологію управління проектом;
- місце й роль управління проектом;
- організаційний інструментарій управління проектом;
володіти:
- методикою щодо розробки, реалізації проектів, здійснення контролю над проектною
діяльністю;
- сучасними методами та прийомами, а також програмним забезпеченням щодо
керування інвестиційними проектами;
вміти:
- визначати параметри проекту, формулювати робочу проблему, структуру та функції
заінтересованих осіб проекту, описувати проблемну ситуацію, визначати потенційні
фактори впливу зовнішнього оточення та формувати структуру бази даних з
усунення проблемних ситуацій;
- приймати проектні рішення щодо: затвердження переліку проектних альтернатив,
призначення керівника проекту, затвердження складу групи управління проектом,
складу персоналу проекту, складу проектної команди, затвердження статуту
проекту, планування та виконання проектних дій, здійснення процесів проектної
діяльності;
- формувати перелік потенційних ризиків проекту, визначати джерела, симптоми та
події потенційних ризиків, здійснювати кількісну оцінку можливих наслідків
ризиків для проекту, розробляти план управління ризиками;
- здійснювати координацію та коригування проектних дій щодо виконання робіт
проекту;
- оцінювати результати проектної діяльності, розробляти документ з оцінювання
досягнутих результатів проектної діяльності.
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Розділ 1.
1.

Практичне застосування стандартів в управлінні
проектами

10

2.
3.

Бізнес-планування в управлінні проектами
Прийняття управлінських рішень в проектній діяльності
Розділ 2.

4
4

2
2

12
12

4.
5.
6.

Програмне забезпечення в управлінні проектами
Управління проектами в будівельній галузі
Оцінка ефективності управління проектами
Всього

4
4
4
24

2
4
4
16

16
14
16
80

Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за
навчальною дисципліною «Управління проектами» складає 60 балів і може бути
досягнений наступними засобами оцінювання:
Засоби оцінювання
Вид контролю
Поточний контроль знань:
в т.ч.:
- усне опитування або письмовий експрес
контроль на практичних заняттях та лекціях;
- виступ (доповідь) студентів при обговоренні
питань на практичних заняттях;
- тестування;
- реферат;
- участь у конференціях;
- підготовка та видання наукових публікацій
(тези, статті);
Підсумковий (семестровий) контроль знань - залік
Разом

Кількість
у семестрі

Максимальна
Мінімальна
кількість кількість балів
балів
36

60

36

60

24
60

40
100

кожне
заняття
1
2
1
1
1
1

Розрахунково-графічна робота. З дисципліни передбачено виконання ргр.
Зміст РГР пов’язаний із закріпленням теоретичних питань програми дисципліни
«Управління проектами», містить у собі теоретичні формулювання та практичні навички.
Більш детальну інформацію наведено у методичних вказівках до виконання роботи [1].
Підсумковий контроль знань проводиться у вигляді письмового заліку. Завдання для
заліку складаються з теоретичних питань по тематиці навчальної дисципліни.
Інформаційне забезпечення
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