
Назва дисципліни Менеджмент проектів 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

студентам 6 курсу, напрям підготовки «Міжнародна 

інформаційна безпека».  

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Солових Віталій Павлович, доктор наук з державного 

управління, професор, професор кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна, тел.: 0662302550 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з історії України, політичної географії світу, 

політології, теорії держави та права, міжнародного публічного 

права, основ світової політики, основ міжнародних відносин, 

основ економічної теорії тощо.   

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у 

майбутніх фахівців належних практичних умінь і навичок 

застосування універсального інструментарію розробки та 

реалізації універсальних проектів для досягнення ефективного 

функціонування й розвитку організацій або установ у 

міжнародній сфері. 

 

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен:  

знати:  

знати: термінологію щодо основних понять і категорій 

проектного менеджменту, основні цілі, функції та процеси в 

управлінні проектами; основні напрями та сутнісний зміст 

структуризації проекту; основні види та характеристики 

організаційних структур у проектах; інструменти проектного 

планування; методичні основи контролю виконання проекту; 

джерела ресурсного забезпечення проекту; ризики, що 

виникають при управлінні проектами; особливості управління 

проектною командою; теоретико-методологічні основи 

ефективного управління проектами і програмами в 

організаціях тощо 

 

вміти: логічно та послідовно викласти засвоєний ними 

матеріал, використовувати на практиці теоретичні, 

організаційні та методологічні засади управління проектами, 

робити самостійні науково обґрунтовані висновки та 

узагальнення, аргументовано відстоювати свою точку зору та 

міркування; використовувати теоретичні знання та практичні 

навички проектного менеджменту, бути здатними приймати 

виважені управлінські рішення за основними напрямками 

проектної діяльності організації тощо. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи студенти повинні засвоїти 



матеріал за наступними темами:  

1 Концепція та загальна характеристика «Проектного 

менеджменту». 

2. Основи проектного менеджменту. 

3. Бізнес-план проекту 

4. Організаційні структури управління проектами 

5. Функції управління проектами та управління якістю 

проектів. 

6. Управління роботами за проектом. 

7. Процеси управління міжнародними програмами та 

проектами. 

8. Особливості формування та реалізації міжнародних 

проектів на сучасному етапі 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі 

усного опитування доповідей і повідомлень студентів, 

тестування, розв’язання проблемних та тестових завдань, 

навчальних дискусій. Семестровий підсумковий контроль 

проводиться у формі заліку. 

 

 

Мова викладання – українська. 

 

 


