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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика навчальної 
дисципліни 

Обов'язкова (для студентів освітньої програми 
"назва освітньої програми")  / вибіркова дисципліна 

Обов’язкова (для здобувачів ВО 
освітніх програм «Антикризовий 

менеджмент організацій», «Місцеве 
самоврядування», «Готельно-

ресторанний бізнес», «Економіка 
трансформацій», «Антисипативне 
управління бізнесом», «Обладнання 

переробних і харчових виробництв» ) 
Семестр (осінній / весняний) осінній 
Кількість кредитів 5 
Загальна кількість годин 150 
Кількість змістових модулів 2 
Лекції, годин 28 
Практичні / семінарські, годин 28 
Лабораторні, годин - 
Самостійна робота, годин 94 
Тижневих годин для денної форми навчання:  
аудиторних 4 
самостійної роботи студента 6,7 
Вид контролю екзамен 
 

2. Програма навчальної дисципліни 
 

Мета вивчення дисципліни полягає у поглиблені і розширені теоретичних 
знань з проєктного менеджменту. 

 
Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці 

здобувачів ВО у сфері проєктного менеджменту; формуванні вмінь та навичок: 
визначення сутності проєктного менеджменту; обґрунтування доцільності 
проєкту та його ефективності; ідентифікації форми організаційної структури 
проєктів; визначення  підходу до планування і контролю проєктів; аналіз та 
застосування доцільної системи автоматизації управління проєктами; 
структурування проєкту; застосування сітьового і календарного планування; 
планування ресурсного забезпечення проєкту; формування та розвитку 
команди проєкту; управління вартістю проєкту, ризиками в проєктах, якістю 
проєктів та закупівлями проєкту.  

 
Предмет: особливості проєктного менеджменту в різних сферах. 



 
Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Сутність проєктного менеджменту. 
Тема 2. Обґрунтування доцільності проєкту та його ефективності. 
Тема 3. Основні форми організаційної структури проєктів. 
Тема 4. Загальні підходи до планування і контролю проєктів. 
Тема 5. Система автоматизації управління проєктами 
Тема 6. Структуризація проєкту. 
Тема 7. Основи сітьового і календарного планування. 
Тема 8. Планування ресурсного забезпечення проєкту. 
Тема 9. Формування та розвиток команди проєкту  
Тема 10. Управління вартістю проєкту. 
Тема 11. Контроль виконання проєкту. 
Тема 12. Управління ризиками в проєктах. 
Тема 13. Управління якістю проєктів. 
Тема 14. Управління закупівлями проєкту. 
 
 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  
1) формування: 

− загальних програмних компетентностей: 
здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі менеджменту, 

підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначених 
умов і вимог; 

здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного 
характеру у сфері харчових технологій; 

здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі та проблеми, 
приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки або у 
процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій за невизначених умов та вимог; 

здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-
аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних 
проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки; 

експертні та популяризаційні навички; 
здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 
здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей  знань/видів економічної діяльності); 
навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; 
здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 
здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);  
здатність генерувати нові ідеї (креативність); 



експертні та популяризаційні навички; 
здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 
вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 
здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної 

мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо;  
здатність розробляти та управляти проєктами; 
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
здатність до аналізу, оцінки, синтезу, генерування нових ідей; 
здатність працювати в команді; 
здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; 
здатність приймати обґрунтовані рішення; 

− фахових програмних компетентностей: 
здатність визначати ключові тренди соціально- економічного та людського 

розвитку; 
здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом; 
здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та 

прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні 
встановленим потребам дослідження; 

здатність до вирішення проблемних питань і прийняття управлінських 
рішень у професійній діяльності; 

здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації; 
здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в 

сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності; 
здатність до підприємницької діяльності; 
здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою. 
здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних 

систем. 
здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного само 

менеджменту;  
здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання 

інноваційних технологій (в т.ч. у сфері готельного та ресторанного бізнесу); 
здатність забезпечувати ефективну сервісну, комерційну, виробничу, 

маркетингову, економічну діяльність суб’єктів господарювання (в т.ч. готельного 
та ресторанного бізнесу); 

здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання 
ефективних проєктів у соціально-економічній сфері; 

здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій 
для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим 
управлінських рішень; 



здатність застосовувати принципи соціальної відповідальності в діяльності 
суб’єктів господарювання (в т.ч. готельного та ресторанного бізнесу); 

здатність застосовувати сітьове і календарне планування в управлінні 
проєктами (в т.ч. в готельному та ресторанному бізнесі); 

здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-
аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних 
проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки; 

здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у 
мультидисциплінарних контекстах, у нових або незнайомих середовищах за 
наявності неповної або обмеженої інформації (в т.ч. у сфері готельно-ресторанної 
справи); 

здатність координувати та регулювати взаємовідносини з партнерами та 
споживачами; 

здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку 
суб’єктів господарювання; 

здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 
менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних 
стандартів; 

здатність оцінювати можливі ризики, соціально- економічні наслідки 
управлінських рішень; 

здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, здійснювати її 
інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення; 

здатність планувати та здійснювати ресурсне забезпечення діяльності 
суб’єктів  господарювання (в т.ч. готельного і ресторанного бізнесу); 

здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими 
державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими 
об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм 
власності, громадянами та налагоджувати ефективні комунікації з ними; 

здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та 
підприємливість; 

здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-
економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та 
організаційному рівнях; 

здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких, 
торговельних та/або біржових структур; 

здатність створювати і впроваджувати продуктові, сервісні, організаційні, 
соціальні, управлінські, інфраструктурні, маркетингові  інновації у господарську 
діяльність суб’єктів господарювання (в т.ч. готельного та ресторанного бізнесу);  

здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 
управління; 

здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі 
управління людьми; 



здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати 
їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до 
уваги наявні ресурси; 

 
2) досягнення програмних результатів навчання: 
визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів 

господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності; 
визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення; 
відповідати за формування ефективної кадрової політики суб’єктів 

господарювання (в т.ч. готельного та ресторанного бізнесу), організаційні 
комунікації, розвиток професійного знання, оцінювання стратегічного розвитку 
команди, підбір та мотивування персоналу на ефективне  вирішення професійних 
завдань; 

відшуковувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та інших 
джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані, систематизувати й упорядковувати 
інформацію для вирішення комплексних задач професійної діяльності; 

вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та 
іноземною мовами усно і письмово; 

вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які 
виникають в професійній діяльності; 

вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом); 
вміти застосовувати інструментарій проектного менеджменту та реалізації 

універсальних проектів для досягнення ефективного функціонування й розвитку 
суб’єктів господарювання; 

вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, 
фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу); 

вміти професійно, в повному обсязі й з творчою самореалізацією виконувати 
поставлені завдання у сфері підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності. ; 

вміти розробляти та впроваджувати заходи для забезпечення якості 
виконуваних робіт і визначати їх ефективність; 

впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для 
ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних та/або 
біржових структур; 

демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 
взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач; 

забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного 
часу; 

застосовувати сітьове і календарне планування в управлінні проєктами; 
застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні 

системи для вирішення задач управління організацією; оцінювання методів, 



моделей та технологій антикризового менеджменту, розв’язання складних задач 
управління організацією в умовах невизначеності; 

застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне 
забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-
економічними системами. 

збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні 
матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань 

здатність здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, 
ризиками, проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та 
технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських 
та загально-організаційних структур; 

здатність організовувати та здійснювати ефективну комунікацію, 
аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та 
комунікаційні всередині колективу, з представниками різних професійних груп та 
в міжнародному контексті (в т.ч. у сфері публічного управління та 
адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних 
норм); 

здатність здійснювати процес маркетингового планування у розрізі його 
основних етапів, розробляти різні види планів маркетингу залежно від потреб 
ринку та підприємства, розробляти організаційно-економічні заходи із 
удосконалення реалізації функцій маркетингового менеджменту на підприємстві; 

здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну діяльність з метою 
отримання нових знань та створення нових технологій та видів послуг (продукції); 

здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, 
проектами, змінами, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, 
міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських та загально-
організаційних структур; 

зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію 
до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; 

ініціювати, розробляти та управляти проектами розвитку суб’єктів 
господарювання (в т.ч. готельного та ресторанного бізнесу) із врахуванням 
інформаційного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення; 

критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 
методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних 
умовах; 

обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї; 
обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики; 
обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, 

обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і 
прикладних досліджень; 



організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із 
врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та 
кадрового забезпечення; 

оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських 
рішень; 

оцінювати нові ринкові можливості, формулювати бізнес-ідеї та розробляти 
маркетингові заходи за невизначених умов і вимог, що потребують застосування 
нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень; 

оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та 
уміння управляти персоналом і працювати в команді; 

приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують 
застосування нових підходів, досліджень та економіко-математичного 
моделювання та прогнозування; 

проектувати ефективні системи управління організаціями; 
розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення ефективності 

діяльності суб’єктів господарювання у сфері підприємницької, торговельної та/або 
біржової діяльності (в т.ч. готельного та ресторанного бізнесу), враховуючи цілі, 
ресурси, обмеження та ризики, забезпечувати їх реалізацію, аналізувати і 
порівнювати альтернативи, оцінювати ризики та імовірні наслідки їх впливу; 

розробляти сукупності управлінських заходів щодо розв'язання потенційної 
проблеми у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності ще до її 
фактичного настання; 

розробляти та управляти соціально-економічними проєктами та 
комплексними діями з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних 
наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень; 

розробляти, впроваджувати та застосовувати сучасні методи оцінювання 
ефективності впровадження інновацій (в т.ч. у готельно-ресторанному бізнес); 

розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань 
розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної 
діяльності; 

формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних 
проблем. 

 
3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

− знання: 
моделей управління проєктами з урахуванням оточення та учасників 

проєкту; 
етапів життєвого циклу проєкту для ефективного управління ним; 
змісту концепції проєкту, структури проєктного аналізу та параметрів 

оцінки його ефективності;  
базових засад створення організаційної структури проєкту, основних форм 

проєктних структур;  



загальних підходів до планування і контролю проєктів; 
завдань структуризації проекту та послідовність здійснення структуризації; 
основ сітьового і календарного планування та шляхів оптимізації проєктів; 
технології оцінки проектної діяльності. 
сучасних інформаційних та комунікаційних технологій у сфері публічного 

управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та 
етичних норм; 

спеціалізованого програмного забезпечення та інформаційних систем для 
вирішення задач управління організацією; 

сучасних моделей, підходів та технологій, міжнародного досвіду 
проєктування та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур. 

 
− уміння/навички: 

розробляти, обґрунтовувати проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу 
та підприємливість; 

здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, 
використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері 
публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, 
правових та етичних норм;  

здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, 
проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, 
міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських та загально-
організаційних структур; 

застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні 
системи для вирішення задач управління організацією; 

організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 
представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті; 

планувати, оптимізувати  проєкти; оцінювати проєктну діяльність. 
− комунікація: 

доносити висновки, аргументи та обґрунтування розроблених проєктів до 
фахівців і нефахівців; 

аргументувати свою позицію перед органами публічного управління, 
іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, 
громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями 
незалежно від форм власності, громадянами та налагоджувати ефективні 
комунікації з ними; 

− відповідальність і автономія: 
демонструвати здатність планувати діяльність організації в стратегічному та 

тактичному розрізах; 
демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач.  



3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин (денна форма навчання) 

усього  у тому числі 
лекц. пр./сем. лаб. СРС 

Змістовий модуль 1. Концептуальні засади проєктного менеджменту 
Тема 1. Сутність проєктного менеджменту. 10 2 2   6 
Тема 2. Обґрунтування доцільності проєкту та 
його ефективності. 10 2 2   6 

Тема 3. Основні форми організаційної структури 
проєктів. 10 2 2   6 

Тема 4. Загальні підходи до планування і 
контролю проєктів. 10 2 2   6 

Тема 5. Система автоматизації управління 
проєктами 12 2 2   8 

Разом за змістовим модулем 1 52 10 10 0 32 
Змістовий модуль 2. Основні методи та прийоми проєктного менеджменту 

Тема 6. Структуризація проєкту. 12 2 2   8 
Тема 7. Основи сітьового і календарного 
планування. 12 2 2   8 

Тема 8. Планування ресурсного забезпечення 
проєкту. 12 2 2   8 

Тема 9. Формування та розвиток команди проєкту  12 2 2   8 
Тема 10. Управління вартістю проєкту. 10 2 2   6 
Тема 11. Контроль виконання проєкту. 10 2 2   6 
Тема 12. Управління ризиками в проєктах. 10 2 2   6 
Тема 13. Управління якістю проєктів. 10 2 2   6 
Тема 14. Управління закупівлями проєкту. 10 2 2   6 
Разом за змістовим модулем 2 98 18 18 0 62 
Усього годин  150 28 28 0 94 
 
  



4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

№ 
з/п 

Вид та тема заняття Кількість 
годин 

1.  Семінар – розгорнута бесіда 
Сутність проєктного менеджменту 2 

2.  Семінар з виконанням практичних завдань 
Обґрунтування доцільності проєкту  2 

3.  Семінар – дискусія  
Основні форми організаційної структури проєктів 2 

4.  Семінар запитань і відповідей 
Загальні підходи до планування і контролю проєктів 2 

5.  Семінар з виконанням практичних завдань  
Система автоматизації управління проєктами 
Захист  групових проєктів 

2 

6.  Семінар запитань і відповідей 
Структуризація проєкту 2 

7.  Семінар з виконанням практичних завдань 
Основи сітьового і календарного планування 2 

8.  Семінар з виконанням практичних завдань 
Планування ресурсного забезпечення проєкту 2 

9.  Семінар запитань і відповідей 
Формування та розвиток команди проєкту 2 

10.  Семінар з виконанням практичних завдань 
Управління вартістю проєкту 2 

11.  Семінар з запитань та відповідей 
Контроль виконання проєкту 2 

12.  Семінар з виконанням практичних завдань 
Управління ризиками в проєктах 2 

13.  Семінар – дискусія 
Управління якістю проєктів  2 

14.  Семінар з виконанням практичних завдань 
Управління закупівлями проєкту. Організація проведення торгів 
за проектами 
Захист  групових проєктів 

2 

Разом 28 
 
  



5. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 
сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 
екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю - 
екзамену (50 балів). 

 
Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна форма навчання) 

№ теми практичного 
заняття 

Вид роботи/бали Позааудиторна 
робота 

С
ум

а 
ба

лі
в 

Тестові 
завдання 

Ситуаційні 
завдання, 

задачі 

Обговорення 
теоретичних 
питань теми 

захист 
групового 
проєкту 

Завдання для 
самостійного 

виконання 
Тема 1 1  1     3 
Тема 2 1         2 
Тема 3 1        2 
Тема 4 1   1     2 
Тема 5 1   1     2 
Разом змістовий 
модуль 1 5  3 3   11 

Тема 6 1 1  1     2 
Тема 7 1 1     2 4 
Тема 8 1 1     2 4 
Тема 9 1 1     2 4 
Тема 10 1  1 1     2 
Тема 11 1 1     2 4 
Тема 12 1  1 1    2 2 
Тема 13  1 1     2 3 
Тема 14 1  1 1     2 
Разом змістовий 
модуль 2 9 9 4 5 12 39 

  14 9 7 8 12 50 
 
 
 

Оцінювання студентів протягом семестру 
(заочна форма навчання) 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест 
(екзамен) 

Сума в 
балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Індивідуальне 
завдання 50 100 

10 25 15 
 



 
Загальне оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни 
 

Оцінка 
100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 
80-89 B 4, «добре» 75-79 C 
70-74 D 3, «задовільно» 60-69 E 
35-59 FX 2, «незадовільно» 0-34 F 
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