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3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни: формування системних знань і розуміння методології розроблення, 
оцінювання та реалізації проектів, способів і засобів залучення ресурсів для їх реалізації. 

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних засад управління проектами; вивчення 
світового досвіду розроблення і оцінювання проектів у сфері будівництва та цивільної 
інженерії; набуття практичних навичок проектного аналізу; виконання розрахунків основних 
показників ефективності проекту та обґрунтування прийнятих проектних рішень. 

Пререквізити дисципліни: навчальна дисципліна «Управління проектами» базується на 
знаннях, одержаних студентами при вивченні дисциплін: «Економічна теорія», «Організація 
будівництва», «Технологічні стадії будівельного виробництва». 

Постреквізити дисципліни: 
1. Підготовка до підсумкової атестації; 
2. Доступ до навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. 
Компетентності (відповідно до освітньо-професійної програми «Міське та комунальне 

господарство» СВО ПДАБА – 192мп – 2019). 
Інтегральна компетентність: здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі 

дослідницького та/або інноваційного характеру і практичні проблеми у професійній діяльності 
в галузі будівництва та цивільної інженерії, з поглибленим вивчення проблем, пов’язаних із 
організацією і управлінням міським та комунальним господарством, впровадженням 
енергозберігаючих технологій при експлуатації будівель і споруд, що передбачає проведення 
досліджень та впровадження новацій і характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності: 
ЗК1 – здатність абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати; 
ЗК2 – здатність планувати та управляти часом; 
ЗК3 – знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 
ЗК8 – здатність бути критичним і самокритичним; 
ЗК9 – здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 
ЗК10 – здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
ЗК11 – здатність приймати обґрунтовані рішення; 
ЗК12 – здатність працювати в команді; 
ЗК13 – здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 
ЗК15 – здатність розробляти та управляти проектами. 
Професійні компетентності: 
ПК13 – здатність до застосування основних понять теорії управління проектами в 

будівництві та цивільній інженерії. 
Заплановані результати навчання. В результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен: 
знати: 
ЗР9 – працюючи в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 
вміти: 
ЗР10 – застосовувати набуті знання при розробці та управлінні проектами, генерувати нові 

ідеї та адаптуватися і діяти в новій ситуації. 
Методи навчання: практичний (досліди, вправи); наочний (ілюстрації, демонстрації, 

спостереження); словесний (пояснення роз’яснення, розповідь, бесіда, інструктаж, лекція, 
дискусія); робота з книгою (читання, вивчення, реферування, швидкий огляд, цитування, 
складання плану, конспектування). 

Форми навчання: колективні, групові, індивідуальні заняття. 
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4. СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) ДИСЦИПЛІНИ 

Назва змістових модулів і тем Кількість годин 

усього л п лаб с/р 
Змістовий модуль 1. Основи управління проектами 

1. Предметна область управління проектами, основні поняття і 
визначення 9 2 2 - 5 

2. Життєвий цикл проекту та оточення проекту 9 2 2 - 5 
3. Основні учасники проекту та команда проекту 9 2 2 - 5 
4. Організаційна та ієрархічна структури проекту 9 2 2 - 5 
5. SWOT-аналіз 8 2 2 - 4 
6. Основні складові предметної області управління проектами 16 4 4 - 8 
Разом за змістовим модулем 1 60 14 14  32 
Підготовка до екзамену 30    30 
Усього годин 90 14 14  62 

5. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

№ з/п Тема занять Кількість 
годин 

1 Предметна область управління проектами, основні поняття і 
визначення. Визначення проекту та специфіка проектної діяльності в 
будівництві. Основні поняття і визначення системи управління проектами.  

2 

2 Життєвий цикл проекту та оточення проекту. Визначення життєвого 
циклу проекту та структура будівельного проекту. Основні фази життєвого 
циклу проекту. Внутрішнє та зовнішнє середовище проекту 

2 

3 Основні учасники проекту та команда проекту. Основні учасники 
проекту. Етапи формування і розвитку проектної команди. Керівник 
проекту: завдання проект-менеджера, стилі лідерства. 

2 

4 Організаційна та ієрархічна структури проекту. Зовнішні та внутрішні 
форми організаційної структури проекту. 
Ієрархічна структура робіт і матриця відповідальності. 

2 

5 SWOT-аналіз. Суть та основні етапи SWOT-аналізу проекту. 2 

6, 7 Основні складові системи управління проектами. 
Управління змістом проекту. Управління тривалістю, вартістю проекту. 
Управління ризиками, закупівлею, якістю в проектах.  

4 

Усього годин 14 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ. 

№ 
з/п Тема занять Кількість 

годин 
1-3 Визначення вихідних даних для розрахунку показників ефективності 

проекту. 
Розрахунок ефекту від інвестиційної діяльності. Розрахунок ефекту від 
операційної діяльності. Розрахунок результатів фінансової діяльності. 

6 

4-7 Визначення основних показників ефективності проекту. 
Розрахунок чистого дисконтованого доходу NPV. Розрахунок індексу 
прибутковості. Розрахунок внутрішньої норми прибутковості. Визначення 
терміну окупності проекту. Розрахунок коефіцієнту ефективності інвестицій. 

8 

Усього годин 14 
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7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

Лабораторні заняття не передбачені навчальним планом. 
8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 
з/п Вид роботи / Назва теми Кількість 

годин 
1 Підготовка до аудиторних занять 14 
2 Підготовка до контрольних заходів 4 
3 Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях: 14 

Концепція управління якістю проектів. .  2 
Розробка бюджету проекту 2 
Планування реалізації проекту: цілі, призначення та види планів. Види 
контролю виконання проекту 

4 

Переваги та недоліки матричної організаційної структури 2 
Матеріально-технічна підготовка проекту 2 
Автоматизовані системи управління проектом 2 

4 Підготовка до екзамену 30 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Методами контролю є усний контроль, письмовий, практична перевірка, а також методи 
самоконтролю та самооцінювання. 

10. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Зі змістового модуля 1. Основи управління проектами 
Максимальна оцінка – 100 балів. 
Оцінка складається з: 
− оцінювання присутності та роботи студента на лекціях (максимальна кількість – 21 

бал); 
− оцінювання присутності та роботи студента на практичних заняттях (максимальна 

кількість – 21 балів); 
− оцінювання результатів опрацювання розділів програми, які не викладаються на 

лекціях (максимальна кількість – 18 балів); 
− оцінювання контрольної роботи (максимальна кількість – 40 балів). 
Відвідування студентом лекцій: був присутній, активно працював – 3 бали за лекцію; був 

присутній, працював не активно – 2 бали; присутній, але не працював – 1 бал; відсутній – 0 
балів. 

Відвідування студентом практичних занять: був присутній, активно працював – 3 бали за 
практичне заняття; присутній, працював не активно – 2 бали; присутній, але не працював – 
1 бал; відсутній – 0 балів. 

Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях: 
− за розділом є повний конспект, є розуміння законспектованого – 3 бали; 
− за розділом конспект не повний, є часткове розуміння законспектованого – 2 бали; 
− за розділом конспект не повний, розуміння законспектованого відсутнє – 1 бал; 
− за розділом конспект відсутній – 0 балів. 
Контрольна робота складається з двох рівнозначних теоретичних запитань. 
Максимальна кількість балів за кожне теоретичне запитання складає 20 балів: 
− студент дав повну відповідь на питання, привів необхідні пояснення, формули і схеми, 

але помічені дрібні помилки викладу й оформлення відповіді 17-20 балів; 
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− студент дав повну відповідь на питання, але у відповіді допущені помилки, що 
принципово не впливають на кінцеву суть відповіді, приведені необхідні схеми і формули, але 
відсутня необхідна деталізація – 12-16 балів; 

− студент розкрив суть питання, але у відповіді допущені неправильні тлумачення, схеми 
і формули не мають принципових помилок, проте відсутня необхідна деталізація – 8-11 балів; 

− студент не цілком розкрив суть питання, у відповіді допущені грубі помилки, відсутні 
формули та схеми – 4-7 балів; 

− студент дав принципово невірну відповідь на питання – 1-3 бали; 
− за повну відсутність відповіді – 0 балів. 
З екзамену 
Максимальна оцінка – 100 балів. Екзамен складається з 50 тестових завдань. Максимальна 

кількість балів за кожне тестове завдання – 2 бали: 
− за вірну відповідь на тестове завдання – 2 бали; 
− за невірну відповідь на тестове завдання – 0 балів. 
Підсумкова оцінка визначається як середньоарифметична між оцінкою змістового 

модуля 1 та екзаменаційною оцінкою. 
Порядок зарахування пропущених занять: відпрацювання пропущеного заняття 

здійснюється шляхом підготовки і захисту реферату за відповідною темою. Захист реферату 
відбувається відповідно до графіку консультацій викладача. 
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