
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП 2.6; 

2. Назва: Управління інноваційними проектами; 

3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6 ; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Соломко М. Т. к.т.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• проводити дослідження зовнішнього інвестиційного середовища та прогнозування  

кон'юнктури інвестиційної діяльності;  

• розробляти стратегічні напрями інвестиційної діяльності суб'єкта підприємництва;  

• усвідомити важливість світового досвіду розробки та оцінки проектів для їх подальшої діяльності;  

• знаходити інформацію про найважливіші чинники і критерії, які враховуються на різних стадіях життєвого 

циклу проекту.  

вирішувати як абстрактні так і конкретні, реальні проблемні ситуації;  

• творчо вирішувати організаційні та володіння понятійним апаратом;  

розробляти стратегії формування інвестиційних ресурсів суб'єкта інвестиційної діяльності; оцінювати 

ефективність інноваційних проектів.  

10. Форми організації занять: лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота,  контрольні заходи 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: "Мікропроцесорні системи", 

"Архітектура комп’ютера ", “Сучасні операційні системи”, " Системне програмне забезпечення "; 

       Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): -;  

12. Зміст курсу:  Загальна характеристика управління інноваційними проектами  
    Сутність та особливості інноваційних проектів  

    Життєвий цикл проекту   

    Методологія проектного аналізу   

    Планування ресурсів і витрат інноваційних проектів  

    Оцінка ефективності проектних рішень 

    Модель управління проектом  

        Методичні основи планування і контролю інноваційного проекту  

    Основи сіткового і календарного планування проектів  

    Контроль проекту  

   Управління якістю в проекті  

   Управління проектними ризиками  

   Процедури організації проведення конкурентних торгів (тендерів) по проекту  

   Управління персоналом у проектах 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Афанасьєв М. В., Гонтарева І. В. Управління проектами : Навчально-методичний посібник. / М. В. 
Афанасьєв, І. В. Гонтарева – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 272 с.  

2. Балдина К. П. Инвестиции : системний анализ и управление / К. П. Балдина. – М. : Дашков и К, 2006.  

3. Барбаумов В. Е. Финансовые инвестиции : учебник / В. Е. Барбаумов, И. М. Гладких, А. С. Чуйко. - М. : 

Финансы и статистика, 2003.  

4. Бардиш Г. О. Проектне фінансування / Г. О. Бардиш. – К. : Хай-Тек-Прес, 2008. – 254 с.  

5. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління проектами : Навчальний посібник. – К. : 

КНЕУ, 2004. – 231 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 30 год. лабораторних робіт, 120 год. самостійної роботи. Разом – 180год.  

Методи: інтерактивні лекції, використання мультимедійних засобів 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці 3 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, захист лабораторних робіт. 

   16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                                                                    І.П.П. науковий ступінь, вчене звання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: PP 2.6_(кодування за навчальним планом)
1
; 

2. Name: Management of innovative projects; 

3. Type: compulsory; 
4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 

5. Year of training, when discipline is offered: 5; 
6. Semester, when studying discipline: 10; 

7. Number of credits established ECTS: 6 (зазначити цифрами); 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Solomko M.T. Ph.D., associate professor 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be capable: 

• conduct research on the external investment environment and forecastingconjuncture of investment activity; 

• to develop strategic directions of investment activity of the subject of entrepreneurship; 

• Understand the importance of global experience in developing and evaluating projects for their further activities; 

• find information on critical factors and criteria that are taken into account at different stages of the project's life 

cycle. solve both abstract and concrete, real problem situations; 

• creatively decide organizational and ownership of the conceptual apparatus; 

develop strategies for the formation of investment resources of the subject of investment activity; evaluate the 

effectiveness of innovation projects. 
10. Forms of organizing classes: lectures, laboratory assistant work, practice. classes, self-study. work, control measures 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: “Microprocessor Systems”, “Computer 

Architecture”, “Modern Operating Systems”, “System Software”;    
Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): -; 

12. Course content: General characteristics of management of innovative projects 

The essence and features of innovative projects 

Life cycle of the project 

Methodology of project analysis 

Planning of resources and costs of innovative projects 

Evaluating the effectiveness of design decisions 

Model management project 

Methodical bases of planning and control of innovative project 

Fundamentals of network and calendar planning of projects 

Project control 

Quality management in the project 

Project Risk Management 

Procedures for organizing competitive tendering (tender) for the project 

Personnel management in projects 
13. Recommended editions: (зазначити до 5 джерел) 
1. Afanasyev MV, Gontareva IV Project Management: Educational and methodical manual. / M.V. Afanasyev, I.V. 

Gontareva - Kh.: VD "INZHEK", 2007. - 272 p. 

2. Baldina K.P. Investments: System Analysis and Management / K. P. Baldin. - M.: Dashkov and K, 2006. 

3. Barbaumov VE Financial investments: a textbook / VE Barbaumov, I. M. Gladkikh, A. S. Chuiko. - M.: Finance 

and Statistics, 2003. 

4. Bardish G.O. Project Financing / G.O. Bardish. - K.: Hi-Tech Press, 2008. - 254 pp. 

5. Batenko L.P., Zagorodniy O. A., Lyshchyts'ka V. V. Project Management: Textbook. - K.: KNEU, 2004. - 231 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 30 hours. of lectures, 30 hours. practice. work, 

120 years. it's your job. Together - 180 hours. multimedia tools.Methods: Interactive lectures, use of multimedia. 

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

 Final examination (40 points): written exam or test, or oral at the end of 3 semesters.    

 Current control (60 points): testing, survey, laboratory works. 

   16. Teaching language: Ukrainian, English 

 

Head of Department                                                                                       B.B. Krulikovskyі  c.t.s, docent 

 

                                                           

1
 Зазначений курсивом текст носить допоміжний характер і потребує введення 

конкретних даних, заміни, видалення чи редагування. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


