«Управління проектами»
Дисципліна «Управління проектами» викладається на п’ятому курсі у 10 семестрі для студентів
денної форми навчання ОКР «магістр» та, відповідно, у 9 семестрі - «спеціаліст». Дисципліна є однією з
тих, що завершать підготовку студентів спеціальностей 8.03060101 «Менеджмент організацій і
адміністрування»,
8.03060104
«Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності»
освітньокваліфікаційного рівня «Магістр» та спеціаліста спеціальностей 7.03060101 «Менеджмент організацій і
адміністрування», 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
Дисципліна має блочну структуру, включає лекційні та практичні (у тому числі комп’ютерні) заняття,
на яких використовується вітчизняний і зарубіжний досвід, а також вивчаються різні методики управління
проектами.
Предметом вивчення дисципліни «Управління проектами» є процеси управління проектами, які
здійснюються з використанням специфічних методів і інструментів, що забезпечують розв'язання
завдань управління проектами.
Основною метою вивчення дисципліни «Управління проектами» є формування у майбутніх фахівців
належних практичних вмінь і навичок застосування універсального інструментарію розробки та реалізації
універсальних проектів з метою досягнення ефективного існування та розвитку організації.
Структура дисципліни:
Розділ 1.Основи управління проектами
Тема 1.1. Управління проектами в системі менеджменту організації
Тема 1.2. Обґрунтування доцільності проекту та оцінка його ефективності. Організаційні структури
управління проектами
Розділ 2. Планування проектів
Тема 2.1. Планування проекту як складова управління проектами
Тема 2.2. Управління часом при виконанні проекту
Тема 2.3. Планування ресурсного забезпечення проекту
Розділ 3. Контроль і підсистеми управління проектами
Тема 3.1. Контролювання виконання проекту
Тема 3.2. Управління ризиками проектів
Тема 3.3. Управління якістю проекту
Тема 3.3. Управління персоналом у проектах
«Управление проектами»
Дисциплина «Управление проектами» преподается на пятом курсе в 10 семестре для студентов
дневной формы обучения ОКР «магистр» и, соответственно, в 9 семестре - «специалист». Дисциплина
является одной из тех, которые завершают подготовку студентов специальностей 8.03060101
«Менеджмент организаций», 8.03060104 «Менеджмент внешнеэкономической деятельности»
образовательно-квалификационного уровня «Магистр» и специалистов специальностей 7.03060101
«Менеджмент организаций», 7.03060104 «Менеджмент внешнеэкономической деятельности».
Дисциплина имеет блочную структуру, включая лекционные и практические (в том числе
компьютерные) занятия, на которых используется отечественный и зарубежный опыт, а также
изучаются различные методики управления проектами.
Предметом изучения дисциплины «Управление проектами» являются процессы управления
проектами, которые осуществляются с использованием специфических методов и инструментов,
обеспечивающих решение задач управления проектами.
Основной целью изучения дисциплины «Управление проектами» является формирование у
будущих специалистов надлежащих практических умений и навыков применения универсального
инструментария разработки и реализации универсальных проектов с целью достижения эффективного
существования и развития организации.
Структура дисциплины:
Раздел 1.Основы управления проектами
Тема 1.1. Управление проектами в системе менеджмента организации
Тема 1.2. Обоснование целесообразности проекта и оценка его эффективности. Организационные
структуры управления проектами
Раздел 2. Планирование проектов
Тема 2.1. Планирование проекта как составляющая управления проектами
Тема 2.2. Управление временем при выполнении проекта
Тема 2.3. Планирование ресурсного обеспечения проекта

Раздел 3. Контроль и подсистемы управления проектами
Тема 3.1. Контроль выполнения проекта
Тема 3.2. Управление рисками проектов
Тема 3.3. Управление качеством проекта
Тема 3.3. Управление персоналом в проектах
«Project Management»
Discipline "Project Management" is studied on the fifth course in the 10 th semester for full-time students
at a "master" level and, consequently, in the 9th semester – «specialist». Discipline is one of those which
complete training students specialty 8.03060101 "Management and Administration" 8.03060104 "International
Management" educational qualification of "Master" and specialist specialty 7.03060101 "Management and
Administration", 7.03060104 "International Management".
Discipline has a block structure includes lectures and practical (including computer) classes that use
domestic and foreign experience and study various methods of project management.
The subject of discipline "Project Management" is the process of project management, carried out by
using specific methods and tools that provide problem solving and project management.
The main purpose of discipline "Project Management" is the formation of future professionals’
appropriate practical skills to applicate universal tools for implementing universal projects in order to achieve
effective existence and development of the organization.
Structure of discipline:
Section 1.Basis of Project Management
Topic 1.1. Project management in the organization's management system
Topic 1.2. Rationale of the project and an evaluation of its effectiveness. Organizational structure of project
management
Section 2. Project Planning
Topic 2.1. Project planning as part of project management
Topic 2.2. Time Management in the Project
Topic 2.3. Source of project planning
Section 3. Subsystem control and project management
Topic 3.1. Controlling the project
Topic 3.2. Project Risk Management
Topic 3.3. Quality Management Project
Topic 3.4. Human Resource Management in Projects

