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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою «Управління ризиками та можливостями проекту» — формування необхідних 

теоретичних знань та практичних навичок з управління ризиками та можливостями, які 

дозволять ефективно використовувати на практиці способи та засоби управління проектами на 

рівні, який відповідав би вимогам підготовки висококваліфікованих магістрів. 

Підготовка висококваліфікованих магістерських кадрів для розробки методології 

проектного менеджменту та експлуатації систем управління ризиками і можливостями є 

важливим народногосподарським завданням, яке дозволяє на базі сучасних моделей   значно 

знизити витрати на розробку проектів, підвищити ефективність та якість процесів визначення та 

оцінки ризиків, створення засобів реагування на ризики та можливості.   

Метою викладання дисципліни є системне викладення принципів управління ризиками та 

можливостями в проектах, які утворюють платформу щодо розробки систем управління 

ризиками. 

 

Завданням вивчення. Забезпечити умови для освоєння студентами знань з процесів 

управління ризиками в проектах.  Навчити кваліфіковано і адекватно користуватися основними 

сучасними методами визначення та оцінки ризиків та можливостей. Привити навички 

використання методів боротьби з риками та використання можливостей у проектах. 

 
Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни  

Код Зміст Результати навчання 
Загальні компетентності. 

ЗК1. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні 

Знати: інформаційно-комунікаційні технології, що 

допомагають організувати взаємодію як серед 

членів проектної команди так і із зацікавленими 

сторонами з метою створення систем управляння 

якістю в проєтах 

Вміти: обирати інформаційно-комунікаційні 

технології та канали комунікації у відповідності до 

потреб аудиторії, ситуації та рівня керівництва, які 

будуть забезпечувати ефективну та раціональну 

комунікацію під час управління проєктом для усіх 

зацікавлених сторін процесу, створювати та 

впроваджувати системи управління якістю в 

проєктах, оцінювати їх вплив, здійснювати 

інформаційний вплив на зацікавлені сторони 

проекту, обробляти данні зворотного зв’язку із 

споживачем 

ЗК4. Здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети 

Знати: підходи щодо етики у бізнесі та під час 

ділового спілкування із споживачем, зацікавленими 

сторонами та аудиторами на основі різних 

психологічних типів співрозмовників та враховуючи 

міжкультурне та міжнаціональне розмаїття. 

Вміти: вести ділові перемовини, вирішувати 

конфлікти та організовувати співпрацю як у 

проектній команді, так і з зацікавленими сторонами, 

які можуть представляти різні етнічні, бізнесові 

національні та культурні традиції народів світу. 

Викладати інформацію достовірно та без перешкод 

ЗК7 Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу 

Знати: підходи щодо створення систем управління 

якістю, міжнародні стандарти, застосовувати їх 

щодо формування стратегії розвитку організацій та 

формування її рішення для управління 

Вміти: почути думку іншого, сформулювати 
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основну ідею розмови, створити рішення наради, 

знати підходи щодо формування єдиної думки 

колективу та управління виконанням рішення, 

демонструвати емпатію шляхом слухання, 

розуміння та підтримки. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК1. Здатність обирати та 

використовувати концепції, 

методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у 

відповідності до визначених 

цілей та міжнародних 

стандартів 

Вміти: використовувати різні стилі управління для 

ведення формування стратегічних цілей , вирішення 

конфліктів, проведення нарад, керування командою 

та зацікавленими сторонами, підготувати себе для 

роботи для ділових зустрічей з представниками 

різних національностей на міжнародній діловій 

арені із урахуванням культурних та етнічних 

розбіжностей. 

СК4. Здатність до ефективного 

використання та розвитку 

ресурсів організації; 

Знати: міжнародні стандарти щодо управління 

якістю 

Вміти: на основі вимог стандартів описати та 

використовувати ресурси організації для 

впровадження СУЯ 

СК9. Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та 

забезпечувати їх реалізацію 

Знати: комунікаційну модель та причини 

комунікативних проблем 

Вміти: застосовувати алгоритм конструктивного 

рішення проблем. 

СК7. Здатність розробляти проєкти, 

управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість; 

Знати: підходи щодо управління лідерством 

Вміти: визначити основні зацікавлені сторони та їх 

вплив на впровадження СУЯ 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Застосування методів та засобів управління ризиками та можливостями в 

проектах. 

Змістовий модуль 1.  Методологічні основи управління ризиками та можливостями в 

проектах 

Тема 1. Предмет та зміст дисципліни. Основні поняття. 

Тема 2. Проблематика управління ризиками та можливостями в проектах. Приклади.  

Тема 3. Концепції управління ризиками та можливостями. 

 

Змістовий модуль 2. Управління ризиками 

Тема 1. Підходи щодо управління ризиками в проектах.  

Тема 2. Методи ідентифікації ризиків в проектах.  

Тема 3. Методи управління ризиками в проектах.  

Тема 4. Джерела ризиків та можливостей. 

Тема 5. Методи оцінки ризиків та можливостей. 

  

Змістовий модуль 3. Управління можливостями. 

Тема 1. Основні поняття, підходи, методи та засоби управління можливостями. 

Тема 2. Оцінка можливостей. 

 

Змістовий модуль 4. Типи ризиків. 

Тема 1. Основні типи ризиків. 

Тема 2. Стратегії управління різними типами ризиків. 
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Модуль 2. Розробка планів реагування на ризики та можливості. (курсова робота) 

 

Змістовий модуль 1. Підготовка індивідуальної роботи.  

Тема 1. Визначення етапів, де можуть застосовуватись методи та засоби управління  

ризиками та можливостями в проектах. 

Тема 2. Розробка прикладів використання методів та засобів управління ризиками та 

можливостями в проектах.  

Змістовий модуль 2. Оформлення роботи 

Тема 1. Теоретичне обґрунтування використання методів та засобів управління ризиками 

та можливостями в проектах.  

Тема 2. Приклади застосування використання методів та засобів управління ризиками та 

можливостями в проектах.  

Тема 3. Оформлення роботи. 

Тема 4. Захист роботи. 

 

Теми практичних занять 

№ 
Назва теми 

1.  
Концепції управління ризиками та можливостями. 

2.  
Підходи та засоби управління ризиками та можливостями в проектах. 

3.  Методи ідентифікації ризиків та можливостей 

4.  Методи оцінки ризиків та можливостей. 

5.  Розробка планів реагування на ризики та можливості. 

6.  Реалізація та контроль планів відповідного реагування на ризики та можливості. 

7.  Реалізація та контроль загальних стратегій управління ризиками та можливостями. 

8.  Застосування аналізу «Ісікави». 

 

Теми лабораторних занять 

№ 
Назва теми 

1.  
Концепції управління ризиками та можливостями. 

2.  
Підходи та засоби управління ризиками та можливостями в проектах 

3.  
Методи ідентифікації ризиків та можливостей.  

4.  
Методи оцінки ризиків та можливостей.  
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5.  
Розробка планів реагування на ризики та можливості. 

6.  
Реалізація та контроль планів відповідного реагування на ризики та можливості. 

Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 

Розподіл балів для дисципліни з формою контролю іспит 

Поточне оцінювання  

Підсумкови

й контроль 

(екзамен) 

Сума 

 
Змістовний 

модуль 1 

Змістовний 

модуль 2 

Змістовний 

модуль 3 

 

Змістовий 

модуль 4 

10 20 15 15 40 100 

 

(виконання курсової роботи) 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Захист роботи Сума 

20 50 30 100 

 

Методичне забезпечення 

1. Електронна презентація курсу «Управління ризиками та можливостями проекта». 

Електронний варіант. Укладач Бушуєв Д.А. 

 

Рекомендована література 

1. Стандарти сімейства 9000. ДСТУ ISO 9001:2015. 

2. Бушуев, С.Д. Individual Competence Baseline, ICB UA Version 4 /  

3. Бушуев, С.Д. Креативные технологии в управлении проектами и программами /С.Д.  

Бушуев, Н.С. Бушуева, И.А Бабаев и др. – К:.Саммит книга, 2010, - 768с». 
 

Допоміжна 

1. Керівництво з основ проектного менеджменту/ Р. Дункан; Комітет з питань стандартів РМІ. 

- Київ, 1999. - 197 с.  

2. Бушуев С.Д., Бушуєва Н.С. Управление проектами Основы профессиональных знаний и 

система оценки компетентности проектных менеджеров: Монографія, Українська асоціація 

управління проектами. К.: 2006. – 202 с. 

3. Словник - довідник з питань управління проектами/ За ред.С.Д.Бушуева. - Київ: 

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

4. Нонака, И., Такеучи, Х. Компания – создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в 

японских фирмах [Текст] / М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2011. – 384 С.: ил. ISBN 978-5-9693-

0184-9 

5. Неизвестный С.И. Мозг проекта [Текст] / М.: «Russian Science Publisher», 2007 – С.398 

6. Медведєва О.М. Ціннісно-орієнтоване управління взаємодією в проектах: методологічні 

основи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук: спец. 05.13.22 «Управління 

проектами та програмами» / О.М. Медведєва. – Київ: КНУБА, 2013. – 44 с. 

7. Бушуєва Н.С., Ярошенко Ю.Ф., Ярошенко Р.Ф. Управління проектами та програмами 

організаційного розвитку. Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти, науки, 

молоді та спорту УкраїниК: "Саммит-книга", 2010. - 200с.: iл. 

 

Інформаційні ресурси 

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

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

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

