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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання дисципліни є формування необхідних теоретичних знань та 

практичних навичок з управління проєктами розвитку територій, що дозволять на практиці 

ефективно управляти складними проєктами, використовувати сучасні методології управління, 

впроваджувати інноваційні підходи в управління та працювати, орієнтуючись на глобальні 

виклики та вимоги.  

Завданням вивчення дисципліни «Управління проєктами розвитку територій» є 

формування спеціальних знань необхідних фахівцям з управління проєктами для ефективного 

планування і реалізації проектів розвитку територій, а також організації та розвитку об’єктів 

нерухомості.  

 
Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни  

Код Зміст Результати навчання 
Загальні компетентності. 

ЗК1  Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні 

Знати: які сучасні підходи, методології та 

інструменти розроблені для управління проєктами 

розвитку територій 

Вміти: обирати за застосовувати певний підхід з 

управління проєктами до відповідного проєкту чи 

ситуації, з метою впровадження інновацій у процес 

управління та відповіді на глобальні вимоги 

ЗК2. Здатність до спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності) 

Знати: підходи та правила взаємодії із 

зацікавленими сторонами проєкту; особливості 

ділового спілкування, ведення перемовин, 

налагодження ділових контактів 

Вміти: оцінити потреби та цінності кожної із 

зацікавлених сторін проєкту, відповідно до них 

налаштувати ділові комунікації, зв'язок, надавати 

необхідну інформацію та отримувати підтримку 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій 

Знати: інформаційно-комунікаційні технології, що 

допомагають організувати взаємодію як серед 

членів проектної команди так і із зацікавленими 

сторонами проєкту 

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 проектом для усіх 

зацікавлених сторін процесу, будувати та розвивати 

соціальні співтовариства, оцінювати їх вплив, 

здійснювати інформаційний вплив на зацікавлені 

сторони проекту 

ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) 

Знати: підходи щодо організації спільного 

ментального простору команди, виокремлення 

цінної інформації та знань зі спільної роботи 

Вміти: організовувати спільні простори 

зацікавлених сторін проєкту, обмін інформацією, 

думками, знаннями, зауваженнями та ідеями з 

метою покращення роботи над проєктом. 

Використовуючи креативне мислення, обирати 

інноваційні методи управління, нові підходи та 

приймати сміливі рішення 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
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СК1. Здатність обирати та 

використовувати концепції, 

методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у 

відповідності до визначених 

цілей та міжнародних 

стандартів 

Знати: знати основні характеристики (переваги та 

недоліки) щодо різних методологій управління 

проєктами  

Вміти: використовувати різні методології 

управління проєктами, відповідно до умов проєкту, 

оточення, міжнародних стандартів та вимог.  

СК2. Здатність встановлювати 

цінності, бачення, місію, цілі та 

критерії, за якими організація 

визначає подальші напрями 

розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні 

стратегії та плани 

Знати: етапи формування місії, бачення, цілей та 

робіт проєкту 

Вміти: описати місію проєкту, бачення, визначити 

головні цілі. За результатами формувати подальші 

напрями реалізації проєкту, розробляти відповідні 

стратегії роботи та здійснювати процес планування 

СК5. Здатність створювати та 

організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління 

Знати: комунікаційну модель та причини 

комунікативних проблем. Орієнтуватись у сучасних 

методах комунікацій 

Вміти: застосовувати алгоритм конструктивного 

рішення проблем, використовувати новітні 

інформаційні технології для налагодження 

ефективних комунцікацій 

СК7. Здатність розробляти проєкти, 

управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість; 

Знати: сучасні методології, методи та підходи до 

управління проєктами. Знати особливості 

управління та реалізації проєктів з управління 

територіями. Знати підходи до організації проєктної 

команди, взаємодії із зацікавленими сторонами 

проєкту. 

Вміти: розробляти і описувати всі фази життєвого 

циклу проєкту, формувати проєктну документацію, 

розробляти плани і управляти ними, виявляти та 

управляти ризиками. Організовувати роботу 

команди проєкту, формувати командний дух, 

налаштовувати плідну взаємодію. Вміти гнучко 

реагувати на зміни та нові виклики.  

СК9. Здатність аналізувати й 
структурувати проблеми 
організації, приймати ефективні 
управлінські рішення та 
забезпечувати їх реалізацію 

Знати: особливості організації всіх структур 

проєкту, методи та підходи виявлення та взаємодії з 

можливими ризиками проєкту 

Вміти: розробляти якісні структури проєкту, 

взаємодіяти з учасниками проєкту, виявляти 

можливі відхилення та проблемні місця. Вчасно 

реагувати на негативні ситуації, застосовувати свої 

знання та вміння для уникнення таких ситуацій або 

пом’якшення наслідків.  

Вміти оцінювати можливі ризики проєкту та 

формувати комплекс протидій та раекцій на ризик, 

зменшуючи цим самим негативний вплив на проєкт 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Управління проєктами розвитку територій 

          Змістовий модуль 1. Аналіз перспектив розвитку територій 

Тема 1. Вступ. Предмет управління проєктами розвитку територій 

Тема 2. Аналіз територій та перспектив їх розвитку. 

Тема 3. Кластерний аналіз розвитку території. 
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Тема 4. Управління зацікавленими сторонами проєктів розвитку території. 

 

          Змістовий модуль 2. Життєвий цикл проєкту розвитку територій 

Тема 1. Формування стратегії розвитку території. 

Тема 2. Формування програми розвитку території. 

Тема 3.Реалізація програми  розвитку території. 

Тема 4.Управління зацікавленими сторонами проєкту розвитку території. 

Тема 5. Результати проєкту розвитку територій 

 

Теми практичних занять 

№ 
Назва теми 

1.  Аналіз перспектив розвитку територій 

2.  Розробка стратегії розвитку території 

3.  Формування програми розвитку території 

4.  Управління зацікавленими сторонами проєкту розвитку території 

5.   

 

Теми лабораторних занять 

№ 
Назва теми 

1.  Кластерний аналіз розвитку території 

2.  Управління командою проєкту розвитку території 

3.  Реалізація програми  розвитку території 

 

 

 

Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 

Розподіл балів для дисципліни з формою контролю залік 

Поточне оцінювання 

Підсумковий 

контроль 

(залік) 

Сума 

 Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 1  

30 30  40 100 

 

(виконання розрахунково-графічної роботи) 

Змістовний модуль 1 Захист роботи Сума 

70 30 100 

 
 

Методичне забезпечення 

1. Електронна презентація курсу «Управління проєктами розвитку територій» 

2.  Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С. Оберемок І.І. Куценко М.М.  Методичні вказівки дисципліни 

«Управління проектами розвитку територій» для студентів. Спеціальності 8.180100013 

«Управління проектами». 

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

2. Привлечение капитала: ПособиеЭрнстэндЯнг. М.,1995 

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

Справочное пособие/ Подред.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 formanaging 

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 проектами 

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

272с. 

8. Керівництво з управління інноваційними проектами і програмами організацій: 

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

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

9. Управління проектами розвитку регіонів та міст: навчальній посібник/ С.Д. 

Бушуєв та ін.. – К.: КНУБА, 2012. – 252 с. 

Допоміжна 

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

РМІ. 2017 

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. 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 

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

5. 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. 

6. 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 України, К: "Саммит-книга", 2010. - 200с.: iл. 

7. Основи індивідуальних компетенцій для управління проєктами, програмами та 

портфелями (т. 1 Управління проєктами), 4-та версія [Текст] / С.Д. Бушуєв, Д.А. Бушуєв / К.: 

Самміт-книга, 2017 – 178 С., іл. 

8. Руководство IMA ICB4 в мире Agile (версия 2.3) [Текст] / перевод на руский язык под 

ред. Проф. С.Д. Бушуева / IPMA, 2018, 72 С. 

 

Інформаційні ресурси 

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

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

 


