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Галузь знань, шифр 

та назва 
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підприємства 
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інформація 

ел. пошта:  

ivan.mykhasyuk@ Lnu.edu.ua 

Tetyana.Lukashenko@Lnu.edu.ua 

тел. (032) 239 40 25 

Консультації по 

курсу 

Згідно з графіком індивідуальних консультацій (кафедра економіки 

підприємства, пр. Свободи 18/117) 

Інформація про курс 

Дисципліна спрямована на формування знань та практичних навиків 

з управління бізнес-проєктами, оволодіння сучасними методами 

прийняття управлінських рішень в проєктній діяльності. Курс 

знайомить з теоретичними основами управління бізнес-проєктами, 

інструментарієм встановлення  базових проєктних параметрів  у їх 

взаємозв’язку, організацією та оцінюванням системи проєктного 

управління.  

Коротка анотація 

курсу 

Курс «Управління бізнес-проєктами» є нормативним, викладається 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів 

другого рівня вищої освіти  зі спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» протягом 2-го семестру в обсязі 4–и 

кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Мета та цілі курсу 

Мета вивчення дисципліни – надання знань та практичних навичок з 

застосування сучасних методів, технік та інструментів з управління 

– бізнес-проектами для ефективної  їх реалізації в підприємництві, 

торгівлі та біржовій діяльності.  

Завдання: вивчення засад практичної діяльності бізнес-структур при 

реалізації бізнес-проектів, специфічних методів та інструментів 

управління бізнес-проєктами, набуття вмінь планування, організації 

та контролю виконання бізнес-проектів,  опанування  методологією, 

необхідною для успішного управління проєктною діяльністю.  
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Обсяг курсу 120 год., з них 16 год лекційні заняття, 16 год практичних занять, 16 

год лабораторних робіт, 72 год самостійної роботи  

Очікувані 

результати 

навчання 

Після закінчення курсу студенти повинні  

знати: 

- сутність та відмінності проєктного управління від 

функціонального підходу в управлінській практиці; 

- види організації управління бізнес-проектами, їх переваги та 

недоліки, умови застосування; 

- сутність та етапи  структуризації та планування бізнес-проєкту; 

- методологію календарного планування бізнес-проекту; 

- методи управління ресурсами бізнес-проєкту; 

- етапність формування бюджету бізнес-прєекту, методи 

розрахунку кошторисної вартості, джерела фінансування бізнес-

проєкту: 

- зміст, завдання і функції контролю виконання бізнес-проекту; 

- сутність проєктних  ризиків, їх види, мету і зміст управління 

ризиками; способи зниження та запобігання ризикам; 

- сучасні підходи до управління якістю бізнес-проєктів, систему 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1704-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0174241-00#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2780-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text
https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-184
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https://ru.pdfdrive.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-microsoft-project-server-2010-d188867029.html
http://www.management.com.ua/
http://bookash.pro/ru
https://www.projectmanagement.com/
https://ru.pdfdrive.com/
http://www.me.gov.ua/


вимог ISO-9001; 

- організацію проведення торгів за проектами; 

- процеси формування і розвитку проєктної команди; 

- можливості сучасних програмних засобів управління бізнес-

проєктами. 

вміти: 

- обґрунтувати необхідність та умови застосування проєктного 

управління; 

- обґрунтовувати вибір організаційної структури управління 

бізнес-проєктом; 

- володіти навиками структуризації цілей та робіт бізнес-проєкту; 

- володіти прийомами календарного планування, зокрема 

побудовою сіткових діаграм, графіків Ганта; 

- володіти прийомами розрахунку ресурсних потреб проекту; 

- володіти прийомами управління проєктом при часових та 

ресурсних обмеженнях; 

- зібрати і оцінити необхідну інформацію для контролю виконання 

бізнес-проєкту; 

- застосувати метод освоєного обсягу при контролі вартості 

бізнес-проєкту; 

- дати характеристику ризику за допомогою кількісних та якісних 

показників; 

- знати способи контролю якості виконання бізнес-проєкту; 

- організовувати проведення торгів за проєктом; 

- працювати в команді; 

- проводити розрахунки параметрів проекту за допомогою 

програмних засобів Microsoft Offise (Microsoft Project). 

 

Ключові слова 

Бізнес-проєкт, управління, сіткові діаграми, діаграми Ганта, ресурсні 

гістограми, бюджет, кошторисна вартість, якість, контроль, ризики, 

торги, команда 

Формат курсу  
Очний (проведення лекцій, практичних, лабораторних,  самостійна 

робота, консультування) 

Теми  

Тема 1. Управління бізнес-проєктами: сутність  і завдання 

Тема 2. Організація управління бізнес-проєктами  

Тема 3. Планування змісту і структуризація бізнес-проєкту 

Тема 4. Планування бізнес-проєкту в часі 

Тема 5. Планування проєктних витрат 

Тема 6. Контроль виконання бізнес-проєкту 

Тема 7. Управління ризиками бізнес-проєктів   

Тема 8. Управління якістю бізнес-проєктів  

Тема 9. Організація проведення торгів за проєктами  

Тема 10. Формування та розвиток проєктної команди 

Тема 11. Автоматизація процесів управління  бізнес-проєктами 

Підсумковий 

контроль, форма 
Іспит вкінці курсу  

Пререквізити  

Для вивчення курсу студенти  потребують базових знань з 

дисциплін  «методологія наукових досліджень в підприємництві, 

торгівлі та біржовій діяльності»,   «стратегічне управління 

бізнесом», «економічне управління в бізнес-структурах», «мотивація 

та сучасні технології управління персоналом» 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

Лекція, презентації, дискусії, самостійне спостереження, практичні 

вправи,  метод усного контролю, метод тестового контролю, 

лабораторні дослідження з використанням ПК.  



під час викладання 

курсу  

 

Необхідне 

обладнання 

Проектор, комп’ютер з можливістю підключення до Інтернет, екран 

для проектора, фліпчарт; для виконання лабораторних робіт – 

обладнаний комп’ютерний клас. 

Критерії оцінювання 

(окремо для  

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Модульне опитування – 2-а модулі (разом 30 балів). 

Захист лабораторних робіт -14 балів. 

Активність на практичних заняттях –  6 балів.  

Іспит – 50 балів. 

Питання до іспиту 

1. Необхідність та зміст управління бізнес-проєктами. 

2. Функціональний та проєктний менеджмент, їх порівняльна 

оцінка. 

3. Зміст та характеристики бізнес-проєкту,  класифікація проєктів. 

4. Функції та підсистеми управління бізнес-проєктами. 

5. Умови застосування окремих видів організаційних структур 

управління бізнес-проєктами. 

6. Внутріфірмові організаційні структури управління та їх 

характеристика. 

7. Функціональна та матрична організаційні структури. 

8. Функціональна та програмно-цільова оргструктури та їх 

характеристика. 

9. Програмно-цільові організаційні структури. 

10. Вибір і проєктування організаційних структур. 

11. Сутність проєктного планування та її складові. 

12. Рівні проєктного планування та їх взаємозв’язок. 

13. Інформаційне забезпечення управління бізнес-проєктами. 

14. Структуризація проєкту, її зміст та порядок. 

15. Структурна схема організації та матриця відповідальності, їх 

призначення та побудова. 

16. Зміст плану бізнес-проєкту та його характеристика. 

17. Функціональні календарні плани та їх зміст. 

18. Характеристика системи календарних планів бізнес-проєкту. 

19. Методи календарного планування. 

20. Процес розробки сіткової моделі. 

21. Характеристика залежностей між роботами та методи їх 

розрахунку при побудові сіток.  

22. Сітки типу «вершина-робота» та особливості їх побудови. 

23. Ранні та пізні дати початку/закінчення робіт та їх застосування в 

календарному плануванні. 

24. Управління витратами з врахуванням ресурсних обмежень. 

25. Оптимізація в плануванні витрат. 

26. Методологія «витрати-час-ресурси» та її застосування при 

наявності обмежених ресурсів. 

27. Класифікація ресурсів бізнес-проєкту та їх характеристика. 

28. Бюджет бізнес-проєкту та його розрахунок. 

29. Зведений кошторисний розрахунок та його застосування в 

плануванні проєктних витрат.  

30. Зміст та розрахунок кошторисної проєктної документації. 

31. Контроль вартості проекту. 

32. Завдання та зміст контролю виконання бізнес-проєкту.  

33. Інформаційна база контролю. 

34. Методи контролю виконання бізнес-проєкту. 



35.  Сутність концепції всезагального управління якістю (TQM). 

36. Сучасна концепція управління якістю. 

37. Планування забезпечення якості бізнес-проєкту. 

38. Загальна характеристика видів та методів контролю якості. 

39. Методи статистичного контролю якості проєкту. 

40. Зміст, класифікація та якісний аналіз ризиків.  

41. Аналіз чутливості проєкту, аналіз сценаріїв, імітаційне 

моделювання в оцінці ризиків. 

42. Кількісний аналіз проєктних ризиків. 

43. Методи зниження проєктних ризиків. 

44. Визначення та класифікація торгів за проектами. Учасники торгів 

та їх характеристика.  

45. Порядок проведення торгів за проєктами. 

46. Поняття та основні характеристики команди проєкту, підходи до 

її формування. 

47. Підбір та оцінка персоналу проєкту. Лідерство та керівництво в 

проєкті. 

48. Управління конфліктами в команді. 

49. Об’єктивна необхідність та загальна характеристика систем 

управління проєктами. 

50. Пакети прикладних програм для управління проєктами та їх 

взаємозв’язок. 

Опитування  
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

.  

 


