
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ВВ. 
2. Назва: Управління міжнародними проектами. 
3.Тип: Вибіркова. 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  2-4. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3-8. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  3. 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Жемба А.Й. кандидат 
економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки. 
9. Результати навчання: 
Набуття, засвоєння та формування студентами теоретичних знань і навичок у галузі основних 
положень методології управління міжнародними проектами, вивчення та  осмислення 
особливостей і специфіки управління проектами, що виконуються у своїй країні для фірми 
резидента або проектів, що виконуються у зарубіжних країнах для своєї країни. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Макроекономіка», 
«Інвестиційна діяльність», «Менеджмент», «Міжнародна економіка» та дисципліни, що 
безпосередньо формують компетенції фахівця відповідного напряму підготовки.  
12. Зміст курсу: 
Базові положення розробки та аналізу міжнародних проектів. Міжнародні стандарти і 
сертифікація в управлінні проектами. Планування та підготовка проектних рішень. Основні форми 
структури проектів. Проектне фінансування та управління вартістю міжнародних проектів. 
Критерії ефективності і методи оцінки міжнародних проектів. Управління реалізацією та якістю 
міжнародних проектів. Управління розподілом ресурсів та ризиками у міжнародних проектах.  
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1.  «Управління проектами»: навчальний посібник до вивчення дисципліни для магістрів галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації: 
«Менеджмент і бізнес-адміністрування», «Менеджмент міжнародних проектів»/ Уклад.: Л.Є. 
Довгань, Г.А.Мохонько, І.П Малик. –К.:КПІім.ІгоряСікорського, 2017. –420с. 2. Ноздріна Л.В. 
Управління проектами: підручник / За заг.ред.Л.В.Ноздріної. –К.: Центр учбової літератури, 2010. 
–432с 3. Руководство к своду знаний по управлению проектами, 5-е издание/ Project Management 
Institute (PMI). –Project Management Institute, Inc., 2012. –614 с. 4. Фесенко Т. Г. Управління 
проектами: теорія та практика виконання проектних дій: навч. посібник / Т. Г. Фесенко; Харк. нац. 
акад. міськ. госп-ва. –Х.: ХНАМГ, 2012. –181 с. 5. Лич Л. Вовремя и в рамках бюджета: 
Управление проектами по методу критической цепи / Лоуренс Лич; Пер. с англ. –М.: Альпина 
Паблишерз, 2010. –354с. 6.Локир К. Управление проектами: Ступени высшего мастерства 
/К.Локир, Дж.Гордон; пер.с англ. А.Г.Петкевич; науч.ред.М.В.Дегтярева. –Минск: Гревцов 
Паблишер, 2008. –352с 7. Савчук В.П. Управління міжнародними інвестиційними проектами  
Навчальний посібник / за заг. ред. С. І. Прилипка; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2013. – 470 с.  
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 16 год. лекцій, 14 год. 
практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 
ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 
використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): залік тестовий в кінці 3-8 семестру.  
Поточний контроль (60 балів): тестування, усне / письмове опитування 
16. Мова викладання: Українська. 
 
Завідувач кафедри міжнародних  
економічних відносин     О.М. Сазонець, д.е.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   DESCRIPTION OF THE COURSE 
 
1. Code: BB . 
2. Title: International Project Management. 
3.Type: Selective. 
4. Higher education level: I (Bachelor's) 
5. Year of study, when offered discipline: 2-4. 
6. Semester when studying discipline: 3-8. 
7. Number of ECTS credits established: 3. 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Zhemba A.Y. Candidate of 
Economic Sciences, Associate Professor of the Department of International Economics. 
9. Results of studies: 
The acquisition, assimilation and formation by students of theoretical knowledge and skills in the field of 
the main provisions of the international project management methodology, the study and understanding of 
the features and specifics of managing projects carried out in their country for a resident company or 
projects carried out in foreign countries for their country. 
10. Forms of organization of classes: educational employment, independent work, practical training, 
control measures. 
11. Disciplines that precede the study of the specified discipline: “Macroeconomics”, “Investment 
dyalnist”, “Management”, “International economy” and those disciplines that will continuously form 
competencies in continuous training. 
12. Course contents: 
Basic provisions for the development and analysis of international projects. International standards and 
certification in project management. Planning and preparation of design decisions. The main forms of 
project structure. Project finance and cost management of international projects. Performance criteria and 
methods for evaluating international projects. Management of the implementation and quality of 
international projects. Resource allocation and risk management in international projects. 
13. Recommended educational publications: 
1. "Project Management": a textbook for the study of the discipline for masters of knowledge 07 
"Management and Administration" specialty 073 "Management" specialization: "Management and 
Business Administration", "International Project Management" / Contributed by: L.E. Dovgan, GA 
Mohonko, IP Malik. –K .: KPIim.Igor Sikorsky, 2017. –420s. 2. Nozdrina LV Project Management: A 
Tutorial / Under the direction of L.N.Nodrina. –K .: Center for Educational Literature, 2010. –432s 3. A 
Guide to the Project Management Knowledge Vocabulary, 5th Edition / Project Management Institute 
(PMI). –Project Management Institute, Inc., 2012. –614 p. 4. Fesenko TG Project Management: Theory 
and Practice of Performing Project Actions: Tutorial. manual / TG Fesenko; Hark. nat. Acad. the city. 
master. –X: KNAMG, 2012. –181 p. 5. Lich L. On time and within budget: Project management by 
critical chain method / Lawrence Leach; Trans. with English. –M .: Alpina Publishers, 2010. –354p. 
6.Lokir K. Project management: Degrees of higher skill / K.Lokir, J.Gordon; English translation AG 
Petkevich; M.D.Degtyarev. –Minsk: Grevtsov Publisher, 2008. –352s 7. Savchuk VP Management of 
International Investment Projects ed. SI Prilipka; Ministry of Education and Science, Youth and Sports of 
Ukraine, State Higher Educational Institution «Kyiv Nat. econom. Vadim Hetman University. - K.: 
KNEU, 2013. - 470 p. 
14. Planned learning activities and teaching methods:16 years lectures, 14 hours practical classes, 60 
hours. independent work. Total - 90 years.Methods: interactive lectures, elements of a problem lecture, 
individual tasks, implementation of business and role-playing games, case-methods, individual and group 
research tasks, use of multimedia tools. 
15. Assessment forms and criteria: 
The evaluation is performed on a 100-point scale. 
Final control (40 points): test credit at the end of 3-8 semester. 
Current control (60 points): testing, oral / written questioning 
16. Language of instruction: Ukrainian. 
 
Head of International Department 
economic relations                                                                  OM Sazonets,  
                                                                                                 Doctor of Economics, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


