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ПЕРЕДМОВА 

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 

дисципліни «Управління проектами» підготовлений із метою на

дання допомоги студентам економічних факультетів вищих за

кладів освіти у вивченні теоретичного матеріалу та набутті нави

чок адаптації і впровадження проектних рішень у практичній дія

льності. Посібник спрямований на опанування засад проектної 

діяльності підприємства, специфічних методів та інструментів 

проектного менеджменту; набуття вмінь виконувати основні фу

нкції управління проектами - організації, планування та контро

лю. Він надає студентам можливість заздалегідь готувати тези 

своїх виступів на семінарських заняттях, реферати, розв'язувати 

задачі згідно з наведеними прикладами та здійснювати самоконт

роль своїх знань. 

Структурними складниками посібника є: навчальна програ

ма дисципліни «Управління проектами» та комплекс навчально

методичного забезпечення до кожної теми, методичні рекомен

дації до виконання контрольної роботи студентами заочної фор
ми навчання, а також список навчальної літератури для вивчення 

тем ДИСЦИПЛІНИ . 

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми 

дисципліни «Управління проектами» . Програмні теоретичні пи-
. . . 

тавня дисципЛІни охоплюють ус1 аспекти управлшня проектами: 

сутність, ознаки та переваги проектної діяльності; основні цілі, 

функції та процеси в управлінні проектами; основні напрямки та 

сутнісний зміст структуризації проекту; основні види та характе

ристики організаційних структур у проектах; інструменти проек

тного планування; методичю основи контролю виконання проек

ту; ризики, що виникають при управлінні проектами; особливості 

управління проектною командою; програмне забезпечення про

цесу управління проектом. 

Основні рекомендації щодо вивчення навчальної дисциплі

ни професійної підготовки та набуття відповідних навичок вико

нання проектних розрахунків викладено у блоці навчально

методичного забезпечення дисципліни. У ньому, у розрізі кожної 

теми, подаються методичні поради (рекомендації) щодо вивчення 

теоретичного матер1алу, плани семінарських занять , списки ре-
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комендованої літератури, термінологічні словники основних по

нять і категорій. З метою формування у студентів навичок вико

нання розрахунків за проектом, проведення аналітичної й дослід

ницької роботи у блоці методичних матеріалів наведено задачі, 

теми рефератів, питання для обговорення, які охоплюють різні 

аспекти тем дисципліни. Для визначення рівня засвоєння теоре

тичного матеріалу пропонуються тестові завдання з кожної теми 

дисципліни, які доцільно використовувати при проведенні поточ

ного й підсумкового контролю знань із використанням 

комп'ютерної техніки . 

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 

дисципліни розрахований на студентів економічних факультетів 

вищих закладів освіти, які навчаються за програмами підготовки 

спеціалістів і магістрів. Він може бути корисний викладачам, ке

рівникам, менеджерам, які займаються управлінням проектами. 
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