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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація навчальної дисципліни, в т.ч. мета та завдання.  

     Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами 

вищої освіти знаннями щодо: сутності, принципів, методик, інструментів 

управління міжнародними проєктами; використання правових основ та 

нормативної бази для написання й подачі міжнародних проєктів; 

особливостей оформлення матриці, бюджету, ризиків та сталості у 

проєктах; використання в освітній діяльності європейських програм 

Горизонт, Еразмус та інших фондів; оцінки суспільної, екологічної, 

економічної значимисті проєктів; використання основ проєктного аналізу 

для залучення інвестицій банківськими структурами; виявлення причин і 

https://orcid.org/0000-0002-2835-4711


наслідків невдалих проєктів; планування і розробки талості в міжнародних 

проєктах та ін. Основними завданнями навчальної дисципліни є набуття 

компетенцій щодо: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

сфері проєктного менеджменту, що передбачають проведення досліджень 

та здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог; розробляти 

проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість; 

здатність планувати та управляти термінами; в управлінні міжнародними  

проєктами застосовуючи каскадні та гнучкі підходи із застосуванням 

спеціальних інформаційних систем; здатність планувати ресурси, закупівлі 

та бюджет проєкту та управляти ними з урахуванням систем управління 

ризиками та змінами; здатність управляти ризиками та змінами проєкту 

тощо. Методи викладання та технології: практичні заняття, семінари, 

обговорення, практичні кейси, міжнародні проєкти, презентації, лекції, 

ситуаційні дослідження, інформаційні технології, отримання практичних 

навиків з проведення оцінки міжнародних проєктів для бізнесу. 

  на сайті   

 

 

Компетентності ЗК2. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності); 

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів); 

СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, 

виявляти ініціативу та підприємливість; 

СК11. Здатність виявляти вимоги та зміст проєкту та 

управляти ними на основі застосування каскадних 

(Waterfall) та гнучких (Agile) підходів до управління 

проєктами. 
СК12. Здатність планувати та управляти термінами 

управління проєктами застосовуючи каскадні 

(Waterfall) та гнучкі (Agile) підходи із застосуванням 

спеціальних інформаційних систем. 

СК13. Здатність планувати ресурси, закупівлі та 

бюджет проєкту та управляти ними з урахуванням 

систем управління ризиками та змінами. 
 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН4. Обґрунтовувати та управляти проектами, 

генерувати підприємницькі ідеї; 
ПРН7. Організовувати та здійснювати ефективні 

комунікації всередині колективу, з представниками 

різних професійних груп та в міжнародному контексті;   

ПРН9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових 

колах державною та іноземною мовами; 



ПРН 12. Вміти делегувати повноваження та 

керівництво організацією (підрозділом); 

ПРН 14. Уміти виявляти управляти змістом проєкту на 

основі застосування каскадних (Waterfall) та гнучких 

(Agile) підходів до управління проєктами 

ПРН 15. Уміти планувати та управляти термінами 

управління проєктами застосовуючи каскадні 

(Waterfall) та гнучкі (Agile) підходи із застосуванням 

спеціальних інформаційних систем. 

ПРН 16. Уміти планувати ресурси, закупівлі та бюджет 

проєкту та управляти ними з урахуванням систем 

управління ризиками та змінами. 
Перелік соціальних, 

«м’яких» навичок 

(soft skills) 

Навики гнучкості та адаптованості до ситуації; 

формування власної думки та прийняття рішення в 

умовах невизначеності; ініціативність; вміння 

виокремлювати  та аналізувати міжнародні проєкти; 

навички ефективної комунікації; розвиток навичок і 

здібностей, необхідних для проведення оцінки роботи 

проєкту; використовувати на практиці законодавчо-

нормативні міжнародної діяльності; розрізняти 

економічну та соціально-екологічну значимість 

проєктів; здатність планувати роботи у проєктах; 

аналізувати бюджет проєкту та управляти ними з 

урахуванням систем управління ризиками та змінами; 

виявляти причини, передбачати наслідки реалізації 

проєктів; зменшувати екологічні ризики. 

Структура 

навчальної 

дисципліни 

Зазначено нижче в таблиці 

Методи оцінювання 

та структура оцінки 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 

потрібно вчасно виконати практичні завдання, вчасно 

здати модульні контролі знань, самостійну роботу, 

приймати участь у семінарах, форумах. Студенти 

можуть виконувати альтернативні завдання, які 

забезпечуватимуть досягнення встановлених 

результатів навчання, за попереднім погодженням з 

викладачем. 

Критерії оцінювання встановлюються окремо до 

кожного навчального завдання. При оцінюванні 

результатів роботи враховується: повнота і якість 

виконання завдання (не менше 60% балів, виділених на 

завдання); вчасність виконання завдання (до 40% балів 

за завдання). 

За вчасне та якісне виконання практичних завдань 

студент отримує обов’язкових 60 балів, а також: 20 



балів – модуль №1; 20 балів – модуль №2. Усього 100 

балів. 

За кожним змістовим модулем проводиться один 

модульний контроль. Модульні контролі проводяться у 

тестовій формі на платформі https://exam.nuwm.edu.ua/ 

відповідно до графіка навчального процесу. 

Порядок проведення поточних і семестрових контролів 

та інші документи, пов’язані з організацією 

оцінювання та порядок подання апеляцій наведений на 

сторінці Навчально-наукового центру незалежного 

оцінювання за посиланням - https://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-
znan/dokumenti 

Місце навчальної 

дисципліни в 

освітній траєкторії 

здобувача вищої 

освіти 

Для вивчення навчальної дисципліни студентам 

доцільно засвоїти матеріал з дисципліни «Планування 

проєкту», «Управління командою проєкту», 

«Менеджмент організацій», «Моніторинг та 

оцінювання проєктів». 

Поєднання 

навчання та 

досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати бали 

за виконання індивідуальних завдань дослідницького 

характеру, а також можуть бути долучені до написання 

та опублікування наукових статей з тематики курсу. 

Інформаційні 

ресурси 

1. Навчальні матеріали (платформа Мудл), у тому 

числі і для самостійного вивчення; 

2. Міжнародні економічні відносини. Навчально-

методичний комплекс. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу ...https://ela.kpi.ua 

 3. Управління проектами : навч. посіб. для студ. ВНЗ / 

[Збаразька Л. О. та ін.]. - К. : [Центр навч. л-ри], 2008. 

- 168 с.  

4. Гонтарева, Ірина Вячеславівна. Управління 

проектами: підручник / І.В. Гонтарева. - Харків: 

ХНЕУ, 2011. - 444 с.  

5. Harvard Business School: Higher Education – 

Доступно з: http://hbsp.harvard.edu/discipline/general-

management  

6. Інтернет портал для управлінців – Доступно з: 

http://www.management.com.ua/  

3. Розвиток бізнесу. Кейси - Доступно з: 

http://www.management.com.ua/ 

7. Бушуев С.Д. Управление проектами. Основы 

профессиональных знаний и система оценки 

компетенции проектных менеджеров / С.Д. Бушуев, 

Н.С.Бушуева. - К.: ІРІДІУМ, 2006. - 208 с. 

8. Приймак В. Управління проектами. Навчальний 

https://exam.nuwm.edu.ua/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti


посібник. К.: Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, 

2017. 464с.     

9. Филипенко О. М. Управління проектами : 

практикум / О. М. Филипенко, Т. С. Колєснік. – 

Харків : ХДУХТ, 2016. – 92 с.  
 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 

перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 

згідно «Порядку ліквідації академічних 

заборгованостей у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. 

Згідно цього документу і реалізується право студента 

на повторне вивчення дисципліни чи повторне 

навчання на курсі. 

Перездача модульних контролів здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti . 

Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 

оприлюднюються на сторінці MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/ . 

Студенти зобов’язані дотримуватися дедлайнів, 

встановлених для виконання усіх видів навчальних 

завдань, розміщених на сторінці курсу на платформі 

MOODLE. 

Правила 

академічної 

доброчесності 

Перед початком курсу кожному студенту доцільно 

ознайомитися з «Кодексом честі», розміщеним на 

сторінці навчальної дисципліни на платформі 

MOODLE та прийняти його умови.  

За списування під час проведення модульного 

контролю чи підсумкового контролю, студент 

позбавляється подальшого права здавати матеріал і у 

нього виникає академічна заборгованість. За 

списування під час виконання окремих завдань, 

студенту знижується оцінка у відповідності до ступеня 

порушення академічної доброчесності. Документи 

стосовно академічної доброчесності (про плагіат, 

порядок здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, 

документи Національного агентства стосовно 

доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ 

сайту НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj 

Вимоги до 

відвідування 

Студенти обов’язково повинні відвідувати усі заняття, 

де передбачається колективна робота у мікрогрупах та 

проводяться презентації виконаних студентами робіт. 

Усі інші види робіт студент може виконувати 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj


самостійно, дотримуючись встановлених дедлайнів. У 

разі відсутності студента на занятті, що передбачає 

виконання колективної роботи, з поважної причини 

(підтверджується документально) студенту видається 

альтернативне завдання.  

Студент має право оформити індивідуальний графік 

навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/. 

Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 

використовувати смартфони, планшети та ноутбуки. 

Неформальна та 

інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів 

навчання, набутих у неформальній та інформальній 

освіті згідно з відповідним положенням: 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

Також студенти можуть самостійно на платформах 

Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та ін. 

опановувати матеріал для перезарахування результатів 

навчання. При цьому важливо, щоб знання та навички, 

що формуються під час проходження певного онлайн-

курсу чи його частин, мали зв’язок з очікуваними 

навчальними результатами даної дисципліни/освітньої 

програми та перевірялись в підсумковому оцінюванні. 

ДОДАТКОВО 

Правила отримання 

зворотної 

інформації про 

дисципліну* 

Щосеместрово студенти заохочуються пройти онлайн- 

опитування стосовно якості викладання викладачем 

даного курсу та стосовно якості освітнього процесу в 

НУВГП. За результатами анкетування студентів 

викладачі можуть покращити якість навчання та 

викладання за даною та іншими дисциплінами. 

Порядок опитування, зміст анкет та результати 

анкетування здобувачів минулих років та семестрів 

завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja  
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja  
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення* Зміни до силабусу навчальної дисципліни можуть 

вноситися за ініціативою викладача, враховуючи зміни 

у законодавстві України, наукові досягнення у сфері 

бізнес-планування, менеджменту, економіці, а також за 

результатами зворотного зв’язку зі студентами в 

порядку, визначеному нормативними документами 

НУВГП.  

Навчання осіб з 

інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали 

стосовно організації навчального процесу для осіб з 

інвалідністю доступно за посиланням 
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju


У випадку навчання таких категорій здобувачів 

освітній процес даного курсу враховуватиме, за 

можливістю, усі особливі потреби здобувача.  

Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 

максимально сприятимуть організації навчання для 

осіб з інвалідністю та особливими освітніми 

потребами. 

Практики, 

представники 

бізнесу,  фахівці, 

залучені до 

викладання 

Викладач дисципліни має практичний досвід реалізації 

міжнародних проєктів, тренінгів, семінарів та 

воркшопів на теми, що стосуються тематики 

дисципліни, реалізації грантових проектів, розвитку 

бізнесу з органами державної влади, громадами, 

підприємств різних галузей економіки. 

Також до проведення лекційних та практичних занять 

долучаються фахівці, які мають практичний досвід за 

тематикою дисципліни. 

Інтернаціоналізація Іноземні сайти для вивчення дисципліни 

1. Приклади стартапів 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43531  

2. Сайт Європейського банку реконструкції та 

розвитку www.ebrd.com   

 3. сайт Світової організації торгівлі  www.wto.org  

4. Сайт конференція ООН з торгівлі та розвитку   

5. www.iccwbo.org - сайт Міжнародної торгової палати. 

6. Американські ради з міжнародної освіти 

http://www.americancouncils.org.ua/ 

7. Європейська комісія http://ec.europa.eu/  

 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 16 год Прак./сем. 14 год Самостійна робота 60  год 

   

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 4. 
Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї.  

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Розуміти мету і задачі предмету. Здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності. 
Директиви ЄС, методи і методики аналізу економіки. 

Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати 

підприємницькі ідеї. 

Методи та технології навчання Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням 

електронних засобів навчання (мультимедійне обладнання); 

дискусії та семінари (індивідуальна та групова форма роботи); 

ділові ігри, командне вирішення завдань; кейси і презентації  

Засоби навчання Мультимедійна презентація,  роздаткові матеріали, закони та 

стандарти, Директви ЄС, Інтернет-ресурси щодо управління 

міжнародним проєктами. Законодавчо-нормативні документи з 

контексту євроінтеграції. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 7. 
Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/43531
http://ec.europa.eu/


професійних груп та в міжнародному контексті.  
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Здатність діяти на основі етичних міркувань.  Дeмoнcтpyвaти 

знaння тeopiй, мeтoдiв i фyнкцiй мeнeджмeнтy, cyчacниx 

кoнцeпцiй лiдepcтвa; обґрунтовувати виявлення проблем з 

використанням стандартних методик та процедур. Організовувати 

та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному 

контексті.  

Методи та технології навчання Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням 

електронних засобів навчання (мультимедійне обладнання); 

семінари; групова форма роботи; презентації, інноваційні 

дослідження, обговорення. 

Засоби навчання Мультимедійний проектор, мультимедійна презентація,   

Директви ЄС, Інтернет-ресурси щодо управління міжнародним 

проєктами. Проєкти. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 9.  
Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами. 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та 

іноземною мовами. Використовувати інформацію щодо 

інноваційних проєктів, обґрунтовувати виявлення проблем з 

використанням стандартних методик та законодавства; генерувати 

нові рішення для написання проєктів.   

Методи та технології навчання Інтерактивні лекції, лекції-обговорення із використанням 

електронних засобів навчання (мультимедійне обладнання); 

семінари; експертиза сировини та продукції; презентації, проєкти,  

обговорення. 

Засоби навчання Мультимедійний проектор, інформація про проєкти, професійні 

сайти, інфоресурси програм «Горизонт», «Еразмус» тощо.  

Інтернет-джерела. Галузеві проєкти. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 12 
Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом).  
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією 

(підрозділом). Здатність виявляти вимоги та зміст проєкту та 

управляти ними. Використання інформації в проєктах і про 

проєкти. 

Методи та технології навчання Лекції із використанням електронних засобів навчання; семінари;   

підготовка частин проєктів, приклади проєктів та програм; 

моделювання ситуацій. 

Засоби навчання Мультимедійний проектор, інфоресурси програм «Горизонт», 

«Еразмус» тощо.  Інтернет-джерела. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 14 
Уміти виявляти управляти змістом проєкту на основі застосування каскадних (Waterfall) та гнучких 

(Agile) підходів до управління проєктами. 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Володіти термінологією та методиками, планувати проєкти 

застосовуючи каскадні та гнучкі підходи із застосуванням 

спеціальних інформаційних систем. 

Методи та технології навчання Інтерактивні лекції; практичні заняття; інфоресурси програм 

«Горизонт», «Еразмус» тощо. Зразки проектів та їх складових 

частин. 

Засоби навчання Мультимедійний проектор, інфоресурси програм «Горизонт», 

«Еразмус» тощо.  Інтернет-джерела. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 15. 
Уміти планувати та управляти термінами управління проєктами застосовуючи каскадні (Waterfall) 

та гнучкі (Agile) підходи із застосуванням спеціальних інформаційних систем.  
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Здатність планувати ресурси, закупівлі та бюджет проєкту та 

управляти ними з урахуванням систем управління ризиками та 

змінами. Уміти планувати та управляти термінами управління 

проєктами застосовуючи каскадні (Waterfall) та гнучкі (Agile) 

підходи. Написання матриць, мети, бюджету, графіків робіт за 

проєктами. 

Методи та технології навчання Інтерактивні лекції; семінари; аналіз, моделювання, аналітичне 



мислення.  Інтернет-технології. 

Засоби навчання Сайти, е-бібліотеки, інфоресурси міністерств та відомству ЄС та 

Україні. Сайти програм «Горизонт», «Еразмус» тощо.  Інтернет-

джерела. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН 16 
Уміти планувати ресурси, закупівлі та бюджет проєкту та управляти ними з урахуванням систем 

управління ризиками та змінами. 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Уміти планувати ресурси, закупівлі та бюджет проєкту та 

управляти ними з урахуванням систем управління ризиками та 

змінами. Здатність планувати ресурси, закупівлі та бюджет 

проєкту та управляти ними з урахуванням систем управління 

ризиками та змінами. 

Методи та технології навчання Інтерактивні лекції; семінари; аналіз, моделювання, аналітичне 

мислення.  Інтернет-технології. 

Засоби навчання Сайти, е-бібліотеки, інфоресурси міністерств та відомству ЄС та 

Україні. Сайти програм «Горизонт», «Еразмус» тощо.  Інтернет-

джерела. 

 

ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ/СЕМІНАРСЬКІ/ЗАНЯТТЯ/ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 
 

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 

МІЖНАРОДНИМИ ПРОЄКТАМИ  

Тема 1.  Мета та задачі управління міжнародними проєктами. 
Результати 

навчання 

 

РН 4, 7, 9  

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год.; 

практ. – 2 год. 

1. Міжнародні економічні відносини. 

Навчально-методичний комплекс. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу ...https://ela.kpi.ua 

 2. Управління проектами : навч. посіб. для студ. 

ВНЗ / [Збаразька Л. О. та ін.]. - К. : [Центр навч. 

л-ри], 2008. - 168 с.  

3. Гонтарева, Ірина Вячеславівна. Управління 

проектами: підручник / І.В. Гонтарева. - Харків: 

ХНЕУ, 2011. - 444 с.  

4. Бушуев С.Д. Управление проектами. Основы 

профессиональных знаний и система оценки 

компетенции проектных менеджеров / С.Д. 

Бушуев, Н.С.Бушуева. - К.: ІРІДІУМ, 2006. - 208 

с.  

Посилання і…. 

https://exam.nuw
m.edu.ua/course/vi

ew.php?id=4261  

на силабус 

Опис теми Термінологія. Становлення, сутність і завдання. Значення в управлінській діяльності. 

Закони і стандарти. Загальні світові процеси. Принципи і функції. Міжнародний проект 

і сутність проектної діяльності. Основні характеристики проекту. Основні принципи 

управління міжнародними проектами. Прикладні аспекти управління міжнародними 

проектами. 

Тема 2. Міжнародні та національні стандарти з управління проектами.  
Результати 

навчання 

 

РН 4, 7, 9,  

14 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год. 

1. Міжнародні економічні відносини. 

Навчально-методичний комплекс. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу ...https://ela.kpi.ua 

 2. Harvard Business School: Higher Education – 

Доступно з: 

http://hbsp.harvard.edu/discipline/general-

management  

3. Інтернет портал для управлінців – Доступно з: 

http://www.management.com.ua/  

4. Приймак В. Управління проектами. 

Навчальний посібник. К.: Київський 

національний університет імені Тараса 

Шевченка, 

2017. 464с.     

5. Филипенко О. М. Управління проектами : 

практикум / О. М. Филипенко, Т. С. Колєснік. – 

Харків : ХДУХТ, 2016. – 92 с.  

  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4261
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4261
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4261


Опис теми Загальна характеристика та види стандартів та їх класифікація щодо управління 

проектами. Серія стандартів ДСТУ ІСО 9000 та ДСТУ ІСО14000.Стандарти банків. 

Особливості управління різними класами проектів.  

 Життєвий цикл та фази проекту.  

Тема 3. Фактори ефективного управління міжнародними проектами: 

особливості та характеристика. 

Результати 

навчання 

 

РН 12, 14, 

15 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год.; 

практ. – 2 год. 

1. Гонтарева, Ірина Вячеславівна. Управління 

проектами: підручник / І.В. Гонтарева. - Харків: 

ХНЕУ, 2011. - 444 с.  

2. Бушуев С.Д. Управление проектами. Основы 

профессиональных знаний и система оценки 

компетенции проектных менеджеров / С.Д. 

Бушуев, Н.С.Бушуева. - К.: ІРІДІУМ, 2006. - 208 

с. 

 

Опис теми Види проєктів.  Типологія крупних проєктів. Ризики. Фактори оточення міжнародного 

проекту. Інформаційне забезпечення. Значення ризиків для розвитку економіки. Соціо-

еколого-економічне направлення проєктів.  

Тема 4. Законодавчо-нормативні  документи управління міжнародними. 

проєктами. 
Результати 

навчання 

 

РН 4, 7, 14  

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год.; 

практ. – 2 год. 

1. Інтернет портал для управлінців – Доступно з: 

http://www.management.com.ua/  

3. Розвиток бізнесу. Кейси - Доступно з: 

http://www.management.com.ua/ 

2. Бушуев С.Д. Управление проектами. Основы 

профессиональных знаний и система оценки 

компетенции проектных менеджеров / С.Д. 

Бушуев, Н.С.Бушуева. - К.: ІРІДІУМ, 2006. - 208 

с. 

3. Приймак В. Управління проектами. 

Навчальний посібник. К.: Київський 

національний університет імені Тараса 

Шевченка, 

2017. 464с.     

4. Филипенко О. М. Управління проектами : 

практикум / О. М. Филипенко, Т. С. Колєснік. – 

Харків : ХДУХТ, 2016. – 92 с.  

  

Опис теми Актуальність, сутність, суб’єкти і об’єкти міжнародної інформаційної політики 

та законодавчо-нормативні  документи. Організаційно-правові аспекти. 

Економічні переваги та процедури. Законодавство й стандарти. Сфера 

використання. Базові підходи міжнародних організацій у сфері нормотворчої та 

грантової діяльності. 

Змістовий модуль 2. Підготовка міжнародних проєктів. 

Тема 5.  Управління портфелями міжнародних проектів. 

Результати 

навчання 

 

РН 4, 7, 14, 

15, 16 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год. 

практ. – 2 год. 

 

1. Гонтарева, Ірина Вячеславівна. Управління 

проектами: підручник / І.В. Гонтарева. - Харків: 

ХНЕУ, 2011. - 444 с.  

2. Бушуев С.Д. Управление проектами. Основы 

профессиональных знаний и система оценки 

компетенции проектных менеджеров / С.Д. 

Бушуев, Н.С.Бушуева. - К.: ІРІДІУМ, 2006. - 208 

с. 

 

Опис теми Особливості формування портфеля проектів. Підходи до управління проектами, 

програми і портфелями. Система управління портфелем проєктів.  

Тема 6. Практичні засади управління портфелями міжнародних проектів. 

Результати 

навчання 

 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год. 

1. Бушуев С.Д. Управление проектами. Основы 

профессиональных знаний и система оценки 

компетенции проектных менеджеров / С.Д. 

 



РН  14, 15, 

16 

практ. – 2 год. Бушуев, Н.С.Бушуева. - К.: ІРІДІУМ, 2006. - 208 

с. 

2. Приймак В. Управління проектами. 

Навчальний посібник. К.: Київський 

національний університет імені Тараса 

Шевченка, 

2017. 464с.     

3. Филипенко О. М. Управління проектами : 

практикум / О. М. Филипенко, Т. С. Колєснік. – 

Харків : ХДУХТ, 2016. – 92 с. . 
Опис теми Ключові ролі і підрозділи в управлінні портфелем проєктів. Процеси управління 

портфелем проєктів. Життєвий цикл управління портфелем проектів. Напрямки 

розвитку теорії і практики. 

Тема 7. Міжнародні проєкти: написання, подання, виконання. 

Результати 

навчання 

 

РН  14, 15, 

16 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год. 

практ. – 2 год. 

1. Гонтарева, Ірина Вячеславівна. Управління 

проектами: підручник / І.В. Гонтарева. - Харків: 

ХНЕУ, 2011. - 444 с.  

2. Розвиток бізнесу. Кейси - Доступно з: 

http://www.management.com.ua/ 

3. Приймак В. Управління проектами. 

Навчальний посібник. К.: Київський 

національний університет імені Тараса 

Шевченка, 

2017. 464с.     

4. Филипенко О. М. Управління проектами : 

практикум / О. М. Филипенко, Т. С. Колєснік. – 

Харків : ХДУХТ, 2016. – 92 с. 

 

Опис теми Фонди та донори. Коефіцієнт успіху. Типи проектів. Складові проєкту: матриця, 

бюджет, сталість, ризики. 

Тема 8. Розробка проектної ідеї міжнародного проєкту. 

Результати 

навчання 

 

РН  14, 15, 

16 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 год. 

практ. – 2 год. 

1. Бушуев С.Д. Управление проектами. Основы 

профессиональных знаний и система оценки 

компетенции проектных менеджеров / С.Д. 

Бушуев, Н.С.Бушуева. - К.: ІРІДІУМ, 2006. - 208 

с. 

2. Приймак В. Управління проектами. 

Навчальний посібник. К.: Київський 

національний університет імені Тараса 

Шевченка, 

2017. 464с.     

3. Филипенко О. М. Управління проектами : 

практикум / О. М. Филипенко, Т. С. Колєснік. – 

Харків : ХДУХТ, 2016. – 92 с. 

 

Опис теми Орієнтованість на ціль. Структура проектної заявки.   

Логіко-структурна матриця проекту. 

 

Лектор, д.е.н., професор кафедри 

менеджменту 

 П.М. Скрипчук 

 

 


