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1. Анотація до курсу 

 

“Неудачное планирование – планирование неудачи”  

Б. Трейси.  

 

Яке модне нині стало слово "проект" ... "новий проект"; але "Менеджер 

проекту" (вже цікавіше) –це все ми чуємо навколо. Так що таке проект? Дуже 

багато хто розглядає проект як набір креслень, розрахунків і технічних текстів. 

Проект в сенсі Design. І вони мають рацію. Але… 

 Ми будемо розглядати проект в сенсі Project, тобто як тимчасове 

підприємство, спрямоване на досягнення певної мети. Звідси ми спробуємо 

сформулювати (формалізувати) поняття "управління проектами" - це будь-які дії, 

що допомагають оптимально ( "найбільш оптимально) досягти мети… 

 

 

 



2. Мета та завдання курсу 

Мета дисципліни – є оволодіння базовими поняттями, пов'язаними з 

управлінням проектами, формування у сучасних фахівців належних практичних 

вмінь і навичок застосування універсального інструментарію розробки, 

використання технологій реалізації проектів з використанням додатків типу MS 

Project з метою досягнення ефективного існування та розвитку підприємства. 

 

Завдання курсу: 

− доведення поширеності проектної діяльності підприємств і організацій за 

умов мінливого ринкового середовища і необхідності використання специфічних 

методів та інструментів в управлінні проектами;  − подання характеристики 

узагальненої моделі управління проектами, як системи взаємозв'язаних цілей, 

функцій і інструментів, що визначаються, реалізуються і використовуються в ході 

виконання проектів; 

− формування сукупності теоретичних знань основних функцій управління 

проектами;  

− ознайомлення й практична апробація програмних засобів планування та 

управління проектами. 

 

3. Результати навчання 

Оцінювати та знати сучасні технології управління проектами; вивчення 

специфіки маркетингових проектів та основними ризиками, вміти їх аналізувати. 

Слухачі курсу повинні оволодіти базовими термінами і практичними 

інструментами управління проектами за допомогою сучасних систем управління 

проектами. 

 

 

4. Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ 

 

 
1. Целі та задачі управління проектами на сучасному етапі економіки. 

2. Проектний цикл, структуризація проекту и його оточення 

3. Організація системи управління ресурсами 

4. Управління матеріально-технічними ресурсами 

5. Аналіз, оцінка та вибір джерел и схем фінансування проектів. 

6. Аналіз, оцінка, управління кошторису проектів 

7. Управління грошовими потоками проекту 

8. Управління маркетингом проекту 

9. Управління ціно утворюванням продукції проекту 

10. Управлення ризиками проекту 

 

ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 

1. Природа проекту. Постановка задач; 

2. Планування задач проекту; 



3.Створення ресурсів і призначень. Аналіз проекту; 

4.Вирівнювання ресурсів. Відстежування проекту. Звітність за проектом; 

 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

№ 

роботи  
Назва роботи 

Інструменти, обладнання та 

програмне забезпечення, що 

застосовуються при проведенні 

роботи 

1-4 Перелік основних завдань як 

вирішуються на практичних та 

лабораторних заняттях  в системі 

управління проектами: 

• розробка розкладу виконання 

проекту без урахування 

обмеженості ресурсів; 

• розробка розкладу виконання 

проекту з урахуванням 

обмеженості ресурсів (leveling); 

• визначення критичного шляху і 

резервів часу виконання операцій 

проекту; 

• визначення потреби проекту у 

фінансуванні, матеріалах і 

обладнанні; 

• визначення розподілу в часі 

завантаження поновлюваних 

ресурсів; 

• аналіз ризиків і планування 

розкладу з урахуванням ризиків; 

• облік виконання проекту; 

• аналіз відхилень ходу робіт від 

запланованого і прогнозування 

основних параметрів проекту. 

На заняттях обов’язково мати з 

собою ноутбук (або використання 

ПК аудиторії проведення занять) зі 

стільниковим інтернетом.  

Активований акаунт 

університетської пошти 

(student.i.p.@nmu.one) на Офіс365. 

Інстальована програма MS Project 

(разработчик - Microsoft)  

 

 

6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

75-89 добре  

60-74 задовільно  

0-59 незадовільно 

 



6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з 

навчальної дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо 

набрана кількість балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме 

не менше 60 балів. 

Поточна успішність складається з успішності за два контрольно-модульні 

роботи (кожний максимально оцінюється у 15 балів) та оцінок за роботу на 

семінарських/практичних заняттях. Отримані бали за контрольно-модульні роботи 

та семінарські/практичні заняття додаються і є підсумковою оцінкою за вивчення 

навчальної дисципліни. Максимально за поточною успішністю здобувач вищої 

освіти може набрати 100 балів. 

Максимальне оцінювання: 

Теоретична 

частина 

Лабораторна частина 

Бонус Разом 
При 

своєчасному 

складанні 

При 

несвоєчасному 

складанні 

65 30 20 5 100 

 

Лабораторні роботи приймаються за контрольними запитаннями до кожної з 

роботи. 

Теоретична частина оцінюється за результатами здачі контрольної тестової 

роботи, яка містить 30 запитань.  

Підсумкове 

оцінювання 

(якщо 

здобувач 

вищої освіти 

набрав менше 

60 балів та/або 

прагне 

поліпшити 

оцінку) 

Екзамен відбувається у формі письмового іспиту, екзаменаційні 

білети являють 30 тестових запитань, 1 відкрите запитання. 

Кожний тест має один правильний варіант відповіді. Правильна 

відповідь на запитання тесту оцінюється у 2 бали. 

Правильна відповідь на відкрите запитання оцінюється у 5 балів. 

Відкриті запитання оцінюються шляхом логічного наведення 

розрахунків та порівняння з попередніми розрахунками .  

Максимальна кількість балів за екзамен: 100 

Практичні / 

Семінарські 

заняття 

Практичні завдання відпрацьовують навички індивідуальної  

роботи з формування проектів. Розгляд та обговорення 

перевищення ресурсів, залежності від часу або фінансового стану 

проекту, критичного шляху, тощо. Розв’язання задач. 

Максимально оцінюються у 45 балів . 

 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи  

30 тестових завдань (запитань) з чотирма варіантами відповідей, 1 

правильна відповідь оцінюється у 2 бали (разом 60 бал+ додаткові 5 балів за 

відкрите запитання). Опитування за тестом проводиться з використанням 

технології Microsoft Forms Office 365.  

Відповіді на відкрите запитання наводяться також у системі Microsoft Forms 

Office 365. Відповідь на папері сканується (фотографується) та відсилається на 

електронну пошту викладача впродовж часу, відведеного на здачу теоретичної 

частини. Несвоєчасно вислана відповідь враховується такою, що не здана.  

Відкрите питання – 1 правильна відповідь оцінюється в 5 балів, причому: 



5 балів – відповідність еталону, наведення прикладів з додаткової літератури 

4 бали – відповідність еталону, правильна мова викладення матеріалу. 

3 бали – відповідність еталону, помилки в граматиці та/або орфографії. 

2 бали – зміст відповіді має стосунок до предмету запитання, проте не 

відповідає еталону, містить суттєві граматичні та орфографічні помилки, які 

ускладнюють розуміння тексту або викривляють зміст повідомлення. 

1 бал – наявність текстової відповіді, яка не відповідає еталону, та/або не має 

стосунку до предмету запитання, містить суттєві граматичні та орфографічні 

помилки, які ускладнюють розуміння тексту або викривляють зміст повідомлення 

 

Правильно вирішена практичної задача оцінюється в 5 балів, причому: 

− 5 балів – відповідність еталону, з рекомендаціями; 

− 4 бали – відповідність еталону, без рекомендацій або помилками в 

розрахунках; 

− 3 бали – незначні помилки без рекомендацій або відхилення від них; 

− 2 бали – присутні суттєві помилки у рішенні; 

− 1 бал – наведені розрагунки, графіки повністю не відповідають еталону;  

− 0 балів – рішення не наведене. 

 

 

6.4. Критерії оцінювання лабораторної роботи  

З кожної лабораторної роботи здобувач вищої освіти отримує 5 запитань з 

переліку контрольних запитань. Кількість вірних відповідей визначають кількість 

отриманих балів. 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки 

з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на 

засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням 

зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату 

(відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), 

фабрикації (вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому 

процесі). Політика щодо академічної доброчесності регламентується положенням 

"Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у Національному 

технічному університеті "Дніпровська політехніка". 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_de

tection_of_plagiarism.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

 

7.2.Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf


Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту.  

 

7.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

7.5. Відвідування занять 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, академічна мобільність, які необхідно підтверджувати 

документами. Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої 

освіти має повідомити викладача або особисто, або через старосту.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

 

7.6. Бонуси  

Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувача вищої освітим 

буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft Forms Office 

365), які буде розіслано на ваші університетські поштові скриньки. Заповнення 

анкет є важливою складовою вашої навчальної активності, що дозволить оцінити 

дієвість застосованих методів викладання та врахувати ваші пропозиції стосовно 

покращення змісту навчальної дисципліни «Управління проектами».  
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