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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання дисципліни Мета дисципліни є закріплення отриманих магістрами знань з 

управління проєктами та оволодіння ними методики управління девелопмерскими проєктами, та 

оцінки їх результатів, орієнтуючись на кращу закордонну практику управління проєктами та 

особливості роботи з девелопмерскими проєктами в межах України. 

Завдання дисципліни – формування спеціальних знань необхідних фахівцям з управління 

проєктами для ефективного планування і реалізації девелопмерских проєктів, а також 

організація та розвиток об’єктів нерухомості. 

 

Завдання вивчення дисципліни. Знання та вміння. У результаті вивчення дисципліни 

студенти повинні знати техніку аналізу реального стану на ринку нерухомості, методики оцінки 

результативності запитів на девелоперські проєкти, методики планування та моніторингу 

реалізації девелопмерских проєктів, методики розвитку об’єктів нерухомості, практика 

розробки планів реалізації девелопмерских проєктів з демонстрацією отриманих знань та 

навичок з інших дисциплін, навички з оцінки результативності своїх та інших планів проєктів з 

точки зору майбутнього керівника даного типу проєктів. 

 
Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни  

 

Код Зміст Результати навчання 
Загальні компетентності. 

ЗК1. Здатність застосовувати 

навички аналітичного та 

критичного мислення для 

розробки програм девелопмента 

та прийняття рішень що до 

реалізації цих проєктів. 

Знати: визначення, структуру, компоненти 

управління девелоперськими проєктами 

Вміти: створювати програму девелоперського 

проєкту  

ЗК3. Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій 

 

Здатність налаштувати і 

використовувати системи 

обміну інформацією при 

реалізації девелоперських 

проєктів  

Знати: методи інструментів обміну інформації при 

реалізації девелоперських проєктів 

Вміти: сформувати процеси обміну інформації при 

плануванні і реалізації девелоперського проєкту 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК1. Здатність аналізувати та 

вибирати підходи, методи і 

інструменти управління 

девелоперськими проєктами 

Знати: підходи, методи і інструменти планування та 

моніторингу девелоперський проєктів 

Вміти: аналізувати та вибирати підходи, методи і 

інструменти планування та моніторингу 

девелоперський проєктів 

СК2. Здатність визначати цінність, 

бачення місію і цілі 

девелоперського проєкту. 

Визначати шляхи їх інтеграції  

в стратегію організації. 

Знати: процеси та області знань методології 

управління проєктами стандарту PMbok,  



4 
 

Використовувати системи і 

методології управління 

проєктами, функції та процеси 

професійного управління 

проєктами, формувати 

концепцію проєкту, визначати 

основні характеристики 

проєктів, визначати життєвий 

цикл проєкту, оточення 

проєкту, проводити 

класифікацію проєктів. 

Вміти: визначати концепцію девелоперського 

проєкту та його життєвий цикл на основі стандарту 

PMbok 

СК5. Здатність використовувати 

процеси взаємодії між членами 

команди управління 

девелоперським проєком та 

представниками внутрішніх та 

зовнішніх зацікавлених сторін 

проєкту. Здатність побудувати 

ефективний обмін інформацією 

в процесі планування та 

реалізації девелоперським 

проєком 

Знати: процеси обміну інформацією в 

девелоперських проєктах відповідно до виробничих 

стандартів та стандартів управлення проєктами 

Вміти: створювати систему комунікації між 

членами команди девелоперського проєкту для 

планування та моніторингу проєкту з 

використанням інформаційних технологій 

СК7. Здатність розробляти 

структурну декомпозиції робіт 

девелоперсього проєкту, 

досліджувати їх для побудови 

техніко-економічного 

обґрунтування проєктів, 

формувати перелік цілей та 

вимог до девелоперських 

проєктів  

Знати: інструменти і методи розробки структур 

девелоперського проєкту  

Вміти: будувати модель девелоперського проєкту  

СК9. Здатність аналізувати тенденції 
на ринку та складності з якими 
стикнулась девелоперська 
організація та пропонувати 
шляхи для їх вирішення. 
Пропонувати нові управлінські 
підходи та методи для 
забезпечення ефективного 
управління девелоперськими 
проєктами. 

Знати: планування за допомогою програмних 

засобів девелоперські програми з оптимальним 

навантаження на бюджети компанії 

Вміти: розробляти календарно-сітьові графіки та 

наповнювати їх інформацією про тривалість робіт 

та необхідні для їх виконання ресурси; 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Управління проєктами девелопменту 

Змістовий модуль 1. Основні поняття інвестиційних проєктів 

Тема 1. Вступ. Види та цілі девелопментскої діяльності. 

Тема 2. Дівелопменська компанія її структура та функції. 

 

Змістовий модуль 2. Управління проєктами девелопменту 

Тема 1. Формування ідеї проєкту. Передінвестиційна фаза. 

Тема 2. Проєктні роботи проєкту девелопмента. 

Тема 3.Реалізація фази будівництва. 

Тема 4.Завершення проєкту девелопмента. 
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Змістовий модуль 3. Управління об’єктом девелопменту 

Тема 1. Управління об’єктом нерухомості. 

Тема 2. Розвиток об’єктів нерухомості. 

 

Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 

Розподіл балів для дисципліни з формою контролю залік 

 

Поточне оцінювання 
Підсумковий 

тест  

Сума 

балів 
Змістовні модулі 

1 2 3 

20 20 20 40 100 

 
Теми практичних занять 

№ Назва теми 

1 Формування цілей девелопментської діяльності 

2 Ініціація проєкту та оцінка запиту на проєкт 

3 Розробка фази планування 

4 Розробка фази будівництва 

5 Розробка підходів до управління об’єктом нерухомості 

6 Оцінка нерухомості і бізнесу 

 
 

Теми лабораторних занять 

№ Назва теми 

1 Формування цілей девелопментської діяльності 

2 Ініціація проєкту та оцінка запиту на проєкт 

3 Розробка фази планування 

 Розробка фази будівництва 

 Розробка підходів до управління об’єктом нерухомості 

 Оцінка нерухомості і бізнесу 

 

Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 

Поточне оцінювання (кількість балів) Сума 

Змістовий модуль № 

№1 

Змістовий модуль  

№ 2 

Змістовий модуль  

№ 3 

30 30 40 100 

 

 

 



6 
 

Методичне забезпечення дисципліни 

1. Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С., Оберемок І.І., Куценко М.А. «Управління проєктами 

розвитку девелопменту. Конспект лекцій». – К.: КНУБА, 2012. – 236 с. 

 

Рекомендована література 

 

Базова 

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Дивелопмент: Учебное пособие / И.И. 

Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; Под редакции проф..И.И. Мазур. – М.: ЗАО 

«Издательство «Экономика», 2004. – 521 с.. 

2. Привлечение капитала: Пособие Эрнст энд Янг. М.,1995 

3. Реструктуризация предприятий и компаний. И.И.Мазур, В.Д.Шапиро и др. 

Справочное пособие/ Под ред. И.И.Мазура.-М.: Высшая школа, 2000.- 587с.  

4. Цай Т.Н., Грабовий П.Г., Марашда Бассам Сайел. Конкуренция и управление рисками 

на предприятии в условиях рынка. М.,1997. 

5. AzarovN.Y., YaroshenkoF.A., BushuyevS.D. Innovative principles for managing 

development programe – Secondedition. –K.:”Summit-Book” 2012. -576 p. 

6. Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Богдан Т.П. Антикризисное управление динасами в 

условиях неопределенности – К.: «Саммит-Книга», 2012. -168 с.: ил. 

7. Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Танака Х. Управление инновационными проєктами и 

программами на основе системы знаний Р2М: Монография.– К.: «Саммит-Книга», 2012 – 272с. 

8. Керівництво з управління інноваційними проєктами і програмами організацій: 

Монография./ / Переклад на українську мову під редакцією проф. Ярошенка Ф.О./ К:Новий 

друк, 2010. 160с.-Бібліогр.: з 158-160. 

Допоміжна 

1. Керівництво з питань проєктного менеджменту PMBOK, К.: Ділова Україна, 2000. -

197с. 

2. Бушуев С.Д., Гурин  Э.А. Инвестиционные инструменты проєктного менеджмента. К.: 

Укр. ИНТЭИ, 1998. – 184с. 

3. Бушуев С.Д. Морозов В.В. Динамическое лидерство в управлении проєктами. 

Учбовий посібник. К.: Ділова Україна 2000, 310с.  

4. Перспективи інноваційного розвитку України. К.: Альтерпрес 200. 

5. Затвердження інноваційної моделі розвитку України. К.: КНА КПІ. 2003. 

6. Керівництво з основ проєктного менеджменту/ Р. Дункан; Комітет з питань стандартів 

РМІ. - Київ, 1999. - 197 с. 

7. Словник - довідник з питань управління проєктами/ За ред.С.Д.Бушуева. - Київ: 

Видавничий дім "Деловая Украина", 2001. - 640 с. 

8. Управление проєктами: Монография/ Под ред. В.Д. Шапиро. - СПб: ДваТрИ, 1996. – 

610 с. 

 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://library.knuba.edu.ua 

2. http://org.knuba.edu.ua 

http://library.knuba.edu.ua/

