
Шифр та назва 

спеціальності 
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Назва освітньої 

програми 
Економіка та управління підприємством 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 
Статус дисципліни Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки 
Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС (120 академічних годин) 
Терміни вивчення 

дисципліни 
Перший курс 

Мова викладання Українська 
Передумови вивчення 

дисципліни 
Знання з філософії, економічної теорії, економіки підприємства, 

отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 
Мета навчальної 

дисципліни 
Формування системного уявлення про методологію підготовки й 

реалізації, способи та засоби побудови проєктів, залучення ресурсів для 

реалізації цих проєктів і механізмів управління ними та присвячені 

концептуальним засадам розробки та змісту проєктів щодо розробки 

програмного забезпечення, менеджменту проєктів. 
Компетентності, 

формування яких 

забезпечує навчальна 

дисципліна 

Критичне осмислення теоретичних засад управління проєктами 

Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування менеджмент проєктів 
Програмні результати 

навчання 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

- основні концепції, термінологію управління проєктами; 4 основні 

підходи до створення організаційних структур управління проєктами; 

методи мережного та календарного планування проєктів;  методи оцінки 

ризику проєкту; методи планування та забезпечення якості проєктів; 

основні програмні продукти, що використовуються у проєктному 

менеджменті. 

 вміти: 
- здійснювати обґрунтування проєктів; будувати структуру розподілу 

робіт в проєкті; визначати логічну послідовність виконання робіт; 

складати та контролювати плани виконання робіт;  визначати можливі 

ризики проєкту та розробляти заходи зі зниження ризиків; 

Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних результатів 

навчання: 

- демонструвати базові знання з управління проєктами для подальшого 

використання на практиці; 

- володіти методами та інструментарієм для обґрунтування основних 

програмних продуктів, що використовуються у проєктному 

менеджменті. 
Зміст навчальної 

дисципліни 
Модуль 1. Основи організації та управління проєктами  

Модуль 2. Управління командою проєкту,  оцінка і контроль виконання 

проєкту 

Модуль 3.Контроль  та реалізація проєкту розробки програмного 

забезпечення  

Модуль 4. Управління ризиками проєкту  
Заходи та методи 

оцінювання 
Оцінювання модулів 1, 3, 4 здійснюється за результатами виконання 

трьох контрольних робіт у тестовій формі. 

 НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ» 



Оцінювання модуля 2 здійснюється за результатами захисту 

розрахункового індивідуального завдання.  

Оцінювання кожного модуля здійснюється за 12-бальною шкалою.  

Підсумкова оцінка навчальної дисципліни визначається як середнє 

арифметичне 4-х модульних оцінок за 12-бальною шкалою. 
 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

 
Усього 

Ч е т в е р т і 

 

Усього годин за навчальним планом 120 120 

у тому числі: 

Аудиторні заняття 32 32 

з них: 

- лекції 16 16 

- лабораторні роботи - - 

- практичні заняття 16 16 

- семінарські заняття - - 

Самостійна робота 88 88 

у тому числі при : 

- підготовці до аудиторних занять 16 16 

- підготовці до заходів модульного контролю 12 12 

- виконанні курсових проєктів (робіт) - - 

- виконанні індивідуальних завдань 6 6 

- опрацюванні розділів програми, які не 

викладаються на лекціях 54 54 

Семестровий контроль Диф. 

залік 

Диф.  

залік 

 

Специфічні засоби 

навчання 
Навчальний процес передбачає використання мультимедійного 

комплексу, комп’ютерних робочих місць 
Навчально-методичне 

забезпечення 
Основна література: 

1. Гаєвська Л. М. Підприємницька діяльність : підручник / Л. М. 

Гаєвська, О. І. Марченко ; Державна фіскальна служба України, 

Університет ДФС України – Ірпінь, 2019. –500 с. – (Серія «Податкова 

та митна справа в Україні»). 

2. Мацука В. М. Конспект лекцій з дисципліни "Управління 

проектами". – Маріуполь : МДУ, 2015. – 160 с. 

3. Проектний аналіз: навч. посібник / Н.Й. Басюркіна, С.А. 

Горбаченко, В.А. Карпов, Р.І. Шевченко-Перепьолкіна (за редакцією 

проф. Карпова В.А.). − К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 324 c. 

4. Прийняття управлінських рішень : навчальний посібник / [Ю. Є. 

Петруня, Б. В. Літовченко, Т. О. Пасічник та ін.] ; за ред. Ю. Є. Петруні. 

– [3-тє вид., переробл. і доп.]. – Дніпропетровськ : Університет митної 

справи та фінансів, 2015. – 209 с. 
5. Управління інноваційними проектами і програмами : навчальний 

посібник / Гордієнко В. О. – Дніпро : Університет митної справи та 

фінансів, 2019. – 116 с. 

6. Управління проектами та ризиками : Навчальний посібник / О.І. 

Яковенко.  – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019.  196 с. 

 
 



 
Додаткова література: 

1. Ігнашкіна Т.Б., Гончарук О.В. Проектний аналіз: Навч. посібник  – 

Дніпро: НМетАУ, 2017. – 226 с. 

Інтернет-ресурси: 

1. Верховна рада України. Офіційний сайт. URL: 

http://www.rada.gov.ua 

2. Урядовий портал. Офіційний сайт. URL: http://www.kmu.gov.ua 

3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України. Офіційний сайт. URL: http://www.me.gov.ua 

4. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

5. Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку 

України Офіційний сайт. URL: www.smida.gov.ua/emitents 

6. Українська інвестиційна газета. Офіційний сайт.  URL:   

www.investgazeta.net 
Інформація про 

відповідального 

виконавця 

Факультет: економіки і менеджменту 

https://nmetau.edu.ua/ua/mfac/i1007 

Кафедра: економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня 

https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2028 

                   Провідний викладач: 

 

 

 

 

 

Ухвалено на засіданні групи забезпечення якості освітньої програми «Економіка та 

управління підприємством» (Протокол № ______ від _________2020 р.). 

 

 
Гарант освітньої програми, проф.      _______________________     Світлана Довбня 
 

 

 

ГУЛИК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 

посада: доцент  

науковий ступінь: канд. екон. наук 

вчене звання: доцент 

тел. +38067 711 4373 

E-mail: tg95rabota@gmail.com  

Інтернет-сторінка  на сайті НМетАУ: 
https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2028/p-2/e518 

Робоче місце: кім. Б-501 

Оригінальність дисципліни: авторський 

курс 
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