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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання дисципліни Мета дисципліни полягає у формування необхідних 

теоретичних знань та практичних навичок, які дозволять ефективно реалізовувати проєкти 

державного сектору, направлені на розвиток регіонів та міст України. 

Завдання дисципліни – забезпечити умови для освоєння студентами знань з управління 

проєктами розвитку регіонів та міст. 

 

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

студенти повинні знати перелік законодавчих актів що регламентують регіональну політику що 

до розвитку регіонів та міст, шляхи побудови та розвитку технологічної зрілості з управління 

проєктами та програм на шляху інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів та міст, шляхи 

розвитку регіонів до інформаційного суспільства, створення агент розвитку регіоні та міст, 

кластерний підхід до розвитку регіонів та міст. 

  
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 розвитку 

регіонів та міст та прийняття 

рішень що до реалізації цих 

проєктів. 

Знати: визначення, структуру, компоненти 

управління програмами розвитку регіонів та міст  

Вміти: створювати програму розвитку регіону та 

міста 

ЗК4. Здатність визначити цінності 

зацікавлених сторін проєкту та 

розробляти і створювати 

продукти що в змозі 

забезпечити ці цінності. 

Визначати критерії оцінки 

цінностей зацікавлених сторін 

та інструменти їх оцінки.  

Знати: методи інструментів визначення цінностей 

зацікавлених сторін програм розвитку регіону та 

міста 

Вміти: сформувати критерії оцінки цінностей 

зацікавлених сторін та інструменти їх оцінки  

ЗК7. Здатність креативно мислити та 

знаходити нестандартні 

рішення до проблем розвитку 

регіонів та міст  

 

Знати: методи оцінки ситуації та розробки 

параметрів оцінки креативних рішень 

Вміти: використовувати інформаційні програмні 

продукти для створення креативних рішень 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК1. Здатність аналізувати та 

вибирати підходи, методи і 

інструменти управління 

програмою розвитком регіонів 

та міст  

Знати: підходи, методи і інструменти планування та 

моніторингу програми розвитком регіонів та міст 

Вміти: аналізувати та вибирати підходи, методи і 

інструменти планування та моніторингу програми 

розвитком регіонів та міст 

СК4. Здатність визначати цінність, 

бачення місію і цілі програми 

розвитком регіонів та міст. 

Визначати шляхи їх інтеграції  

державних програм в програму 

Знати: процеси та області знань методології 

управління проєктами стандарту PMbok,  
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розвитком регіонів та міст. 

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 та життєвий цикл 

програми розвитком регіонів та міст  

СК7. Здатність розробляти 

структурну декомпозиції 

програми розвитком регіонів та 

міст, досліджувати їх для 

побудови техніко-економічного 

обґрунтування проєктів 

програми  

Знати: інструменти і методи розробки структур 

програми розвитком регіонів та міст  

Вміти: будувати модель програми розвитком 

регіонів та міст 

СК9. Здатність аналізувати тенденції 
державного розвитку та 
складності з якими стикнулась 
регіон при реалізації програми 
розвитку. Пропонувати нові 
управлінські підходи та методи 
для забезпечення ефективного 
управління програми розвитком 
регіонів та міст. 

Знати: планування за допомогою програмних 

засобів програми розвитком регіонів та міст 

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 розвитку регіонів та міст 

Змістовий модуль 1. Опис підходів до управління проєктами розвитку регіонів та 

міст 

Тема 1. Розвиток регіону (міста) та регіональна політика. 

Тема 2. Формування технологічної зрілості з управління проєктами та програмами на 

шляху інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів та міст. 

Тема 3. Розвиток регіонів та міст на основі концепції руху до інформаційного 

суспільства. 

 

Змістовий модуль 2. Методи та засоби управління проєктами розвитку регіонів та 

міст 

Тема 1. Створення агентств (банків) розвитку регіонів та міст. 

Тема 2. Кластерний підхід до розвитку регіонів та міст. 
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Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 

Розподіл балів для дисципліни з формою контролю залік 

 

Поточне оцінювання Підсумковий 

тест  

Сума 

балів Змістовні модулі 

1 2   

30 30 40 100 

 
Теми практичних занять 

№ Назва теми 

1 Розробка кластерної моделі програми  розвитку регіонів та міст 

2 Визначення цілей і результатів реалізації програми розвитку регіонів та міст 

3 Розробка стратегічного плану реалізації програми розвитку регіонів та міст 

4 Розробка стратегічного плану витрат на реалізацію програми розвитку регіонів та 

міст 
5 Розробка плану управління підрядними організаціями для реалізацію програми 

розвитку регіонів та міст 
6 Розробка плану управління ризиками при реалізації програми розвитку регіонів та 

міст 
 

 
Теми лабораторних занять 

№ Назва теми 

1 Розробка кластерної моделі програми  розвитку регіонів та міст 

2 Визначення цілей і результатів реалізації програми розвитку регіонів та міст 

3 Розробка стратегічного плану реалізації програми розвитку регіонів та міст 

 

Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 

Поточне оцінювання (кількість балів) Сума 

Змістовий модуль № №1 Змістовий модуль  

№ 2 

 

50 50 100 

 

Методичне забезпечення дисципліни 

1. Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С., Оберемок І.І., ТиминскийО.Г. «Управління проєктами 

розвитку регіонів та міст. Навчальній посібник». – К.: КНУБА, 2012. – 236 с. 

 

 

Рекомендована література 

 

Базова 

1. Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С., Оберемок І.І., ТиминскийО.Г. «Управління проєктами 

розвитку регіонів та міст. Навчальній посібник». – К.: КНУБА, 2012. – 236 с. 
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2. Керівництво з питань проєктного менеджменту PMBOK, К.: Ділова Україна, 2000. -197с. 

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

Укр. ИНТЭИ, 1998. – 184с. 

4. Бушуев С.Д. Морозов В.В. Динамическое лидерство в управлении проєктами. Учбовий 

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

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

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

 

Допоміжна 

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

РМІ. - Київ, 1999. - 197 с. 

2. Словник - довідник з питаньуправління проєктами/ За ред.С.Д.Бушуева. - Київ: 

Видавничийдім "Деловая Украина", 2001. - 640 с. 

3. Управление проєктами: Монография/ Под ред. В.Д. Шапиро. - СПб: ДваТрИ, 1996. - 610 

с. 

4. Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проєктами. Підручник.- Київ: Центр 

навчальної літератури, 2004.- 224 с. 

5. Указ Президента України від 10.04.2006 №300/2006 «Про план позачергових заходів у 

сфері інвестиційної діяльності». 

6. Концепція державної регіональної політики (Ухвалена Указом Президента України 25 

травня 2001 року № 341/2001) 

7. Про стимулювання розвитку регіонів (Закон України від 8 вересня 2005 року №2850-IV) 

8. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року (затверджена 

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 року №1001)  

 

 

Інформаційні ресурси 

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

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

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

