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У межах навчальної дисципліни “Проектний менеджмент” вивчається п’ятнадцять тем, зокрема: Концепція, загальна
характеристика та основи проектного менеджменту. Техніко-економічне обґрунтування та бізнес-план проекту.
Організаційні структури проектного менеджменту. Організація офісу проекту. Проектне фінансування. Маркетинг
проекту. Експертиза проекту. Функції проектного менеджменту. Менеджмент якістю проекту. Управління роботами за
проектом. Управління ресурсами проекту. Управління командою проекту. Управління проектними ризиками. Управління
комунікаціями проекту. Програмне забезпечення процесу у проектному менеджменті.
Сформувати у майбутніх науковців належних теоретичних знань та практичних умінь і навичок застосування
інструментарію розробки та реалізації універсальних проектів для досягнення ефективного функціонування й розвитку
галузей національного господарства.
Загальні вміння (компетентності):
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між соціально-економічними
явищами та процесами.
ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК 3. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми
ЗК 4. Здатність проводити самостійне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та
прикладне значення.
Спеціальні (фахові) вміння (компетентності)
СК 4. Здатність управляти інноваційними проектами, включаючи самостійне дисертаційне дослідження, що пропонує
розв’язання актуального наукового завдання в галузі управління і адміністрування, результати якого становлять
оригінальний внесок у суму знань у сфері менеджменту та оприлюднені у відповідних публікаціях.
СК 7. Здатність оцінити рівень економічної безпеки організації, організувати моніторинг стану економічної безпеки та
розробити комплекс заходів щодо запобігання кризовому стану організації.
СК 10. Здатність оцінювати загрозу економічної безпеки організації, в т.ч. державної установи.
РН 1. Використовувати загальнонаукові методи пізнання, здійснювати філософський пошук істини, демонструвати
високі когнітивні здібності, застосувати широкий спектр методів дослідження явищ і процесів, робити логічні
узагальнення
РН 2. Генерувати нові науково-теоретичні та практично спрямовані ідеї, шукати власні шляхи вирішення проблеми.
РН 4. Спланувати та здійснити оригінальне наукове дослідження, яке характеризується науковою новизною та
спрямоване на розв’язання важливих проблем у сфері управління соціально-економічними системами.
РН 6. Аналізувати, оцінювати існуючі та синтезувати нові ідеї щодо розв’язання складних проблем економіки та
управління в службі зайнятості.
Загальний обсяг дисципліни: 3 кредити ЄКТС (90 годин).
ЗАЛІК

Строки
викладання
дисципліни

Дисципліна викладається на першому та другому курсі у 2 та 3-му семестрах

Програма дисципліни
Назви тем
1.

Концепція, загальна характеристика та основи проектного менеджменту.

2.

Техніко-економічне обґрунтування та бізнес-план проекту.

3.

Організаційні структури проектного менеджменту.

4.

Організація офісу проекту.

5.

Проектне фінансування.

6.

Маркетинг проекту.

7.

Експертиза проекту.

8.

Функції проектного менеджменту.

9.

Менеджмент якістю проекту.

10.

Управління роботами за проектом.

11.

Управління ресурсами проекту.

12.

Управління командою проекту.

13.

Управління проектними ризиками.

14.

Управління комунікаціями проекту.

15.

Програмне забезпечення процесу у проектному менеджменті.

Самостійна робота аспіранта
Назва теми

Завдання

1. «Проектний менеджмент» як навчальна дисципліна управлінсько-економічного профілю в підготовці
Тема 1. Концепція, загальна
характеристика та основи проектного майбутніх науковців.
менеджменту.
2. Компоненти професійної компетентності фахівців у сфері проектного менеджменту.
Тема 2. Техніко-економічне
1. Проблемні аспекти теоретико-економічного обґрунтування проекту.
обґрунтування та бізнес-план проекту. 2. Особливості і методика розробки ТЕО проекту.

Тема 3. Організаційні структури
проектного менеджменту.

1. Порівняльна характеристика організаційних структур проектного менеджменту.
2. Підходи до класифікації організаційних структур у проектному менеджменті.

Тема 4. Організація офісу проекту.

1. Основні відмінності традиційних і віртуальних інфраструктур.
2. Схема організації віртуального офісу проекту.
1. Організація контролю за здійсненням проектного фінансування.
2. Перспективи проектного фінансування в Україні.
1. Матриці: розвитку товару/ринку (І. Ансоффа), конкуренції (М.Портера), зростання/частка ринку (БКГ),
привабливість /конкурентоспроможність (Мак Кінсі).
2. Формування бюджету маркетингу проекту.
1. Моніторинг навколишнього природного середовища.
2. Суть, мета і завдання проведення експертизи інвестиційних проектів.

Тема 5. Проектне фінансування.
Тема 6. Маркетинг проекту.
Тема 7. Експертиза проекту.
Тема
8.
Функції
менеджменту.

проектного 1. Дискусійні аспекти визначення функцій проектного менеджменту з позицій теорії проектного менеджменту.
2. Галузеві особливості реалізації функцій управління проектами.

Тема 9. Менеджмент якістю проекту. 1. Вплив галузевих особливостей сільського господарства на формування й функціонування систем управління
якістю аграрних проектів.
2. Проблемні аспекти сертифікації якості продукції проектів організації виробництва органічної
сільськогосподарської продукції.
Тема 10. Управління роботами за 1. Схема управління власною діяльністю і використанням часу.
проектом.
2. Компоненти вимірювання продуктивністю в процесі управління нею.
Тема 11.
проекту.

Управління

ресурсами 1. Сучасні методи управління матеріально-технічним забезпеченням.
2. Характеристика ресурсних гістограм.

Тема 12.
проекту.

Управління

командою 1. Вплив галузевих особливостей ІТ сфери на формування й функціонування команди ІТ проекту.
2. Управління командою в умовах обмежених ресурсів.

Тема 13. Управління проектними 1. Можливі реакції на зміни умов реалізації проекту.
ризиками.
2. Принципи розподілу ризиків між учасниками проекту.
Тема 14. Управління комунікаціями 1. Вплив галузевих особливостей ІТ сфери на управління комунікаціями ІТ проекту.
проекту.
2. Управління комунікаціями в умовах кризи.
Тема 15. Програмне забезпечення 1. Характеристика комплексу програмного забезпечення у проектному менеджменті.
процесу у проектному менеджменті. 2. Основні вимоги, що ставляться перед програмним забезпеченням у проектному менеджменті.
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Інформація про консультації
Щовівторка у квітні-травні 2021 року з 9 до 13 – викладач Сидоренко Н.О.
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Політика опанування дисципліни
Відвідування: аспірант самостійно обирає траєкторію навчання, має право не відвідувати лекції, проте участь у практичних і семінарських заняттях є
обов’язковою
Дотримання принципів академічної доброчесності: роботи виконуються аспірантом самостійно, не використовуються ідеї та ініціативи інших авторів. Однак їх
цитування повинно бути правильно оформлено (відповідно до вимог).
Умови зарахування пропущених занять: аспірант формує портфоліо, де накопичує чек-листи виконаних завдань.

