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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
  

 Курс «Управління проектами в бізнес-адмініструванні» присвячений 

вивченню актуальної проблеми розвитку економіки на сучасному етапі, її 

функціонуванню - інвестиційному проектуванню і управлінню проектами у 

промислової сфері. У результаті вивчення курсу студенти повинні опанувати 

основні принципи Управління проектами - довгостроковими інвестиціями в 

реальні активи. 

 Зміст курсу становить концепція Управління проектами  бізнес-

адмініструванні основні аспекти цього виду діяльності. 

 У сучасній економічній літературі України поки що немає 

фундаментальних досліджень з проектного аналізу інвестиційних і 

інноваційних проектів. Насамперед це пояснюється тим, що ані на 

макроекономічному рівні, ані навіть на рівні окремих наукових установ, 

організацій та підприємств механізм, основні терміни та принципи проектного 

аналізу практично не використовуються. 

 У програмі пропонованого курсу викладено основні положення і підходи, 

що існують у цій галузі в Україні та інших державах. 

 Проектний аналіз інвестиційних проектів є одним з дієвих інструментів 

сучасної ринкової економіки. 

 У процесі вивчення курсу студенти детально ознайомлюються з 

процесами управління проектами на промисловому підприємстві, так і аналізу 

проектів, що охоплюють різні аспекти експертизи (економічної, технічної, 

екологічної соціальної і т.п.). Особлива увага приділяється фінансовому аналізу 

в бізнес-плануванні, що дає змогу оцінювати економічну ефективність 

інвестиційних проектів, при цьому знану роль відіграють аналіз інвестиційних 

ризиків. 

 Мета вивчення дисципліни - здобути теоретичні знання і сформувати 

практичні навички у сфері проектного менеджменту, методами розробки 

бізнес-планів, а також опанувати стратегічне управлінське мислення на основі 

використання спеціальних літературних джерел. Усе це сприятиме оволодінню 
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методами моделювання й оцінки різних сценаріїв розвитку господарських 

структур, визначення чутливості проекту. 

 Навчальний курс має модульну структуру і це дає змогу адаптувати його 

залежно від конкретних потреб студентів. Він включає лекційні та практичні 

заняття, на яких використовується зарубіжний досвід. 

 Дисципліна «Управління проектами в бізнес-адмініструванні» пов’язана з 

курсами «Інвестиційний менеджмент», «Менеджмент», «Інноваційний 

менеджмент» «Фінансовий менеджмент» тощо. 

  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН   

ДИСЦИПЛІНИ 

«УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННІ» 

№  
пор. 

 
Назва змістового модуля і теми 

 
Змістовий 
модуль I 

 
Тема 1 

 
Тема 2 

 
Тема 3 

 
Змістовий 
модуль II 

 
Тема 4 

 
Тема 5 
Тема 6 

 
Змістовий 
модуль IIІ 

Тема 7 
Тема 8 
Тема 9 

Тема 10 

 
Основи концепції Управління проектами в бізнес-
адмініструванні 
 
Поняття проекту та сутність концепції управління проектами в 
бізнес-адмініструванні 
Категорії, класифікація, життєвий цикл та оточуюче середовище 
проекту 
Еволюція розвитку управління проектами 
 
 
Процеси ініціації (передінвестиційної фази) проекту 
 
Структура і зміст основних процесів передінвестиційної фази 
проекту 
Оцінка ефективності і відбір проектів 
Фінансування та експертиза проектів 
 
Процеси інвестиційної фази проекту 
 
Управління інтеграцією проекту 
Управління змістом проекту 
Управління термінами проекту 
Управління вартістю та якістю проекту 

Разом годин: 90 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ  

«УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННІ» 

 

 Змістовий модуль І. Основи концепції управління проектами в 
бізнес-адмініструванні 
 
Тема 1. Поняття проекту та сутність концепції управління проектами в 

бізнес-адмініструванні 

 Визначення проекту. Загальні ознаки проекту. Визначення управління 

проектами. Групи процесів управління проектами. Група процесів ініціації 

проекту. Група процесів планування. Група процесів виконання. Група процесів 

моніторингу і управління. Група процесів завершення. Функції управління 

проектами. Взаємозв’язок груп процесів та функцій Методи і моделі управління 

проектами. 

Література [2, 3-5, 12-17] 

 

Тема 2. Категорії, класифікація, життєвий цикл та оточуюче середовище 

проекту 

 Категорії проектів. Класифікація проектів. Життєвий цикл проекту. 

Структура інвестиційного проекту. Типові закономірності життєвих циклів 

проектів.  

 Безпосереднє оточення проекту. Дальнє оточення проекту. 

Література [2, 4, 5, 11, 14, 19] 

 

Тема 3. Еволюція розвитку та програмне забезпечення з управління 

проектами в бізнес-адмініструванні 

 Зародження і розвиток концепції управління проектами за кордоном. 

Зародження і розвиток концепції управління проектами в СРСР.  Розвиток 

концепції управління проектами в Україні.  

Література [4, 5, 15, 20] 
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 Змістовий модуль ІІ. Процеси ініціації (передінвестиційної фази) 
проекту 
 

Тема 4. Структура і зміст основних процесів передінвестиційної фази 

проекту 

 Дослідження інвестиційних можливостей. Розробка попереднього 

техніко-економічного обґрунтування проекту. Розробка остаточного техніко-

економічного обґрунтування проекту. Розробка бізнес-плану проекту. 

Оціночний висновок (прийняття експертного рішення про фінансування 

проекту). 

Література [1, 17-19, 21-24] 

 

Тема 5. Оцінка ефективності і відбір проектів 

 Аналітична модель ранжирування проектів. Економічна оцінка 

ефективності і відбір проектів. Показники ефективності проекту (чистий 

приведений доход, індекс доходності, індекс рентабельності, період окупності, 

внутрішня ставка доходності). Формування портфеля проектів. 

Література [3, 5, 9, 10, 15-19] 

 

Тема 6. Фінансування та експертиза проектів 

 Джерела формування інвестиційних ресурсів. Традиційне фінансування 

проектів. Проектне фінансування. 

 Поняття експертизи проектів. Напрями експертизи. Експертиза 

будівельних об’єктів. Наукова і науково-технічна експертиза. Екологічна 

експертиза. 

Література [4, 6-8, 17-19] 

 
 Змістовий модуль ІІІ. Процеси інвестиційної фази проекту 
 

Тема 7. Управління інтеграцією проекту 

 Розробка Статуту проекту. Розробка попереднього опису змісту проекту. 

Розробка плану управління проектом. Керівництво і управління виконанням 
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проекту. Моніторинг і управління роботами проекту (коригуючи та 

попереджуючі дії). Загальне управління змінами. Закриття проекту (процедури 

адміністративного закриття та закриття контрактів). 

Література [2, 3, 16, 17 ] 

 

Тема 8. Управління змістом проекту 

 Планування змісту проекту.  Визначення змісту. Створення ієрархічної 

структури робіт. Принципи побудови ієрархічної структури робіт. Матриці 

відповідальності. Підтвердження змісту. Управління змістом. 

Література [2, 3,  4, 14-17] 

 

Тема 9. Управління термінами проекту 

 Визначення складу операцій.  Визначення взаємозв’язків операцій.  

Сітьовий графік, оснований на методі передування. Сітьовий графік, оснований 

на методі стрілочних діаграм. Графік (діаграма) Гантта. Оцінка ресурсів 

операцій. Оцінка тривалості операцій. Розроблення розкладу. Метод 

критичного шляху. Стиснення розкладу. Управління розкладом. 

Література [2, 3,  4, 14-17] 

 

Тема 10. Управління вартістю та  якістю проекту 

 Вартісна оцінка (оцінка за аналогами, параметрична оцінка, оцінка «знизу 

догори», включення резервів). Розробка бюджету витрат. Управління вартістю.  

Метод освоєного обсягу. 

 Визначення якості. Планування якості. Процес забезпечення якості. 

Процес контролю якості (діаграма причинно-наслідкових зв’язків, контрольні 

діаграми, діаграма Парето). 

Література [2, 3,  4, 14-17] 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ  

1. Ознаки проекту, поняття проекту. 

2. Сутність управління проектами в бізнес-адмініструванні. 

3. Поняття процесу, групи процесів. 

4. Процеси ініціації проекту. 

5. Процеси планування проекту. 

6. Процеси виконання проекту. 

7. Процеси моніторингу та управління проектом. 

8. Процеси завершення проекту. 

9. Взаємодія груп процесів управління проектом. 

10. Стисла характеристика функцій управління проектами. 

11. Категорії проектів. 

12. Класифікація проектів. 

13. Життєвий цикл проекту. 

14. Закономірності у життєвому циклі проекту. 

15. Структура інвестиційного проекту. 

16. Зміст передінвестиційної фази проекту. 

17. Зміст інвестиційної фази проекту. 

18. Зміст експлуатаційної фази проекту. 

19. Зародження і розвиток концепції управління проектами за кордоном. 

20. Зародження і розвиток концепції управління проектами в СРСР.  

21. Розвиток концепції управління проектами в Україні. 

22. Програмне забезпечення управління проектами. 

23. Структура і зміст основних процесів передінвестиційної фази проекту. 

24. Дослідження інвестиційних можливостей. 

25. Попереднє  техніко-економічне обґрунтування проекту. 

26. Остаточне техніко-економічне обґрунтування проекту. 

27. Бізнес-план проекту.  

28. Оціночний висновок (прийняття експертного рішення про фінансування 

проекту). 

29. Аналітична модель ранжирування проектів. 
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30. Економічна оцінка ефективності і відбір проектів.  

31. Чистий приведений доход, як показник ефективності інвестиційних 

проектів. 

32. Індекс доходності, як показник ефективності інвестиційних проектів. 

33. Індекс рентабельності, як показник ефективності інвестиційних проектів. 

34. Період окупності, як показник ефективності інвестиційних проектів. 

35. Внутрішня ставка доходності, як показник ефективності інвестиційних 

проектів.  

36. Формування портфеля проектів. 

37. Джерела фінансування проектів. 

38. Внутрішні джерела фінансування проектів. 

39. Зовнішні джерела фінансування проектів. 

40. Залучені джерела фінансування проектів. 

41. Традиційна система фінансування проекту. 

42. Проектна система фінансування проекту. 

43. Поняття експертизи проектів. 

44. Напрями експертизи. 

45. Експертиза будівельних об’єктів. 

46. Наукова і науково-технічна експертиза. 

47. Екологічна експертиза. 

48. Статут проекту. 

49. Попередній опис змісту проекту. 

50. Зміст плану управління проектом. 

51. Керівництво і управління виконанням проекту. 

52. Моніторинг і управління роботами проекту (коригуючи та попереджуючі 

дії).  

53. Закриття проекту (процедури адміністративного закриття та закриття 

контрактів). 

54. Планування змісту проекту. 

55. Визначення змісту. 

56. Створення ієрархічної структури робіт. 
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57. Принципи побудови ієрархічної структури робіт. 

58. Матриці відповідальності. 

59. Підтвердження змісту. 

60. Управління змістом. 

61. Визначення складу операцій.  

62. Визначення взаємозв’язків операцій. 

63. Сітьовий графік, оснований на методі передування. 

64. Сітьовий графік, оснований на методі стрілочних діаграм. 

65. Графік (діаграма) Гантта. 

66. Оцінка ресурсів операцій. 

67. Оцінка тривалості операцій. 

68. Розроблення розкладу. 

69. Метод критичного шляху. 

70. Поняття раннього початку та раннього завершення робіт. 

71. Поняття пізнього початку та пізнього завершення робіт 

72. Стиснення розкладу. 

73. Скорочення критичних робіт за рахунок перерозподілу ресурсів. 

74. Зміна топології сітьового графіку за рахунок технології виконання робіт. 

75. Скорочення критичних робіт за рахунок залучення додаткових ресурсів. 

76. Аналізу можливих сценаріїв. 

77. Вирівнювання ресурсів. 

78. Календарне планування. 

79. Управління розкладом. 

80. Вартісна оцінка за аналогами. 

81. Параметрична вартісна оцінка. 

82. Вартісна оцінка «знизу догори». 

83. Розробка бюджету витрат. 

84. Управління вартістю.  

85. Метод освоєного обсягу. 

86. Планування якості проекту. 

87. Забезпечення якості проекту. 
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88. Контроль якості проекту з використанням діаграми причинно-

наслідкових зв’язків. 

89. Контроль якості проекту з використанням контрольних діаграм. 

90. Контроль якості проекту з використанням діаграми Парето. 
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