
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВВ6 

2. Назва: Управління проектами 

3. Тип:  вибірковий; 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 
8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Заячківська О.В.  к.е.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
− абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати; 
− оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування 
управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування; 
− здійснювати пошук, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення 
професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування; 
− розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування; 
− застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування; 
− приймати обґрунтовані рішення; 
− застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Фінанси», «Фінанси підприємств», 
«Аналіз господарської діяльності», «Інвестування», «Фінансовий менеджмент» 
12. Зміст курсу: 

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами. 
Тема 2. Ініцюювання та планування змісту проекту. 
Тема 3. Планування проекту у часі. 
Тема 4. Планування людських і матеріальних ресурсів проекту. 
Тема 5. Планування витрат і складання бюджету проекту. 
Тема 6. Основні форми організаційної структури проекту. 
Тема 7. Управління проектними ризиками. 
Тема 8. Особливості управління проектами у водному господарстві. 
Тема 9. Управління якістю проектів. 
Тема 10. Завершення проекту. 
Тема 11. Автоматизація управління проектами. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Березін О. В., Безпарточний М. Г. Управління проектами : Навчальний посібник. Суми : 
Університетська книга, 2014. 272 с. 
2. Довгань Л. Є., Мохонько Г. А., Малик І. П. 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», «Менеджмент інновацій», «Логістика». К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 420 с. 
3. Приймак В. Управління проектами. Навчальний посібник. К. : Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, 2017. 464 с. 
4. Петрович Й. М., Новаківський І. І. Управління проектами. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 
2018. 396 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних занять,60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження кейс-
методів, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль : залік в кінці 3 семестру. 
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання самостійної роботи. 
16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                                                               Л. В. Мельник, к.е.н., професор 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE  

 

1. Code name: VV6 

2. Title Project financing 
3. Type: selective. 

4. Higher education level: II (master's). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2. 

6. Semester when the discipline is studied: 3. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer, academic degree, position: O.V. Zayachkivska, Ph.D., аssociate professor 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be able to: 

− think, analyze and synthesize in the abstract; 

− evaluate the effectiveness of scientific, analytical and methodological tools for substantiation of 

management decisions in the field of finance, banking and insurance; 

− search, use and interpret information necessary to solve professional and scientific problems in the field of 

finance, banking and insurance; 

− develop technical tasks for the design of information systems in the field of finance, banking and insurance; 

− apply innovative approaches in the field of finance, banking and insurance; 

− make informed decisions; 

−  apply management skills in finance, banking and insurance. 

10. Forms of organizing classes: educational activity, independent work. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Finance», «Enterprise Finance», «Business 

Analysis», «Investing», «Financial Management». 

12. Course contents: 
1. General characteristics of project management. 
2. Initiation and planning of project content. 
3. Project planning in time. 
4. Planning of human and material resources of the project. 
5. Cost planning and project budgeting. 
6. The main forms of organizational structure of the project. 
7. Project risk management. 
8. Features of project management in water management. 
9. Project quality management. 
10. Completion of the project. 
11. Automation of project management. 
13. Recommended educational editions: 

1. Berezin O. V., Bezpartochny M. G. Project Management : Textbook. Sumy: University Book, 2014. 272 p. 
2. Dovgan L. E., Mokhonko G. A., Malik I. P. 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», «Innovation Management», 
«Logistics». K. : KPI them. Igor Sikorsky, 2017. 420 p. 
3. Priymak V. Project Management. Tutorial. K.: Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2017. 464 p. 
4. Petrovich J. M., Novakovsky I. I. Project Management. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2018. 396 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods:   
16 hours of lectures, 14 hours of practical training, 60 hours of independent work. Total – 90 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of a problem lecture, individual assignments, the introduction of case 

studies, the use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria:  Assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 points): testing, survey, implementation of independent work. 

Final control: the end of the 3th semester. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the department     L.V. Melnyk, Ph.D., professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


