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ОР магістр Форма навчання:                             денна 
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 у тому числі 

Л Лр Пз КП КР РГР Роб 

073 «Менеджмент. 

Управління проєктами» 
  

3,0 90 32 16 12 4     1 Зал 1  

073 «Менеджмент. 

Управління проєктами» 
  

3,0 90 34 12 10 12    1 Зал 2  

 

ш
и

ф
р
 

ОР магістр Форма навчання:                             заочна 
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Відмітка про 
погодження 

Назва спеціальності 
(спеціалізації) 
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а 
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Обсяг годин 
Кількість індивідуальних 

робіт 

В
сь

о
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 аудиторних 

Р
аз

о
м

 у тому числі 

Л Лр Пз КП КР РГР Роб 

073 «Менеджмент. 

Управління   проєктами». 
  

3,0 90 16 2 12 2    1 Зал 1  

073 «Менеджмент. 

Управління проєктами». 
  

3,0 90 22 2 10 10     1 Зал 2  



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання дисципліни «Управління програмами  та портфелями проєктів та 

офіс управління проєктами» є формування необхідних теоретичних знань та практичних 

навичок, які дозволять ефективно використовувати на практиці методології, моделі, методи та 

засоби управління проєктами на рівні, який відповідав би вимогам підготовки 

висококваліфікованих магістрів. 

Завдання вивчення дисципліни. Знання та вміння. Вивчення, ефективне застосування 

і реалізація способів побудови методологій, моделей, методів та засобів управління проєктами з 

використанням сучасних знань в галузі управління проєктами. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

• знати основи методології управління проєктами розробки інтегрованих інформаційних 

технологій, методи створення проєктних офісів, аналізу інвестиційних можливостей та 

переводу організації на проєктно-орієнтовану форму управління, методи та системи 

комп‘ютерної підтримки прийняття управлінських рішень; 

• вміти розробляти проєкти інтегрованих інформаційних технологій, створювати проєктні 

офіси, виконувати моніторинг проєктів з використанням сучасних методів та засобів, 

оцінювати економічну ефективність проєктів, використовувані типові схеми управління 

програмами розвитку за допомогою сучасних методів 

Студент повинен вміти: застосовувати комп'ютерні технології фінансово-економічного 

аналізу підприємства для формування програми розвитку виробництва, здійснювати 

комп'ютерне моделювання бізнес - процесів та бізнес – одиниць підприємства, використовувати 

методи створення проєктних офісів, проводити аналіз інвестиційних можливостей та переводу 

організації на проєктно-орієнтовану форму управління, розробляти проєкти інтегрованих 

інформаційних технологій, створювати проєктні офіси, керувати  портфелем проєктів на основі 

пріоритетів, володіти механізмами управління портфелями проєктів, знати процес народження 

проєктів програм в організаціях. 

  
Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни  

 

Код Зміст Результати навчання 

Загальні компетентності 
ЗК2 Здатність до спілкуватися з 

представниками інших професійних 
груп різного рівня (з експертами з 
інших галузей знань/видів економічної 
діяльності) 
 

Знати: особливості та підходи щодо ділового 

спілкування, підготовки ділових листів, 

ведення телефонних розмов, проведення 

нарад, підходи та правила організації 

зустрічей, проведення дискусій, диспутів та 

суперечок, знання ділового етикету, правила 

використання жестів та застосування 

діалогового дрес-коду 

Вміти:  написати діловий лист, призначити та 
організувати ділову зустріч, управляти 
діловою зустріччю, управляти дискусією, 
диспутом або суперечкою, правильно 
керувати процесом комунікації на основі 
визначення психологічних типів опонентів та 
застосовувати відповідні підходи у 
комунікації щодо відповідно визначених 
типів. 

ЗК3 Навички використання інформаційних 
та комунікаційних технологій 

Знати: інформаційні технології, які 

використовують для управління проєктами, 

програмами та портфелями проєктів, 

інформаційно-комунікаційні технології, що 

допомагають організувати взаємодію як серед 

членів проєктної команди так і із 

зацікавленими сторонами 



4 
 

Вміти:  використовувати інформаційні 
технології для управління проєктами, 
програмами та портфелями проєктів, 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, будувати та розвивати соціальні 
співтовариства, оцінювати їх вплив, 
здійснювати інформаційний вплив на 
зацікавлені сторони проєкту 

ЗК4 Здатність мотивувати людей та 
рухатися до спільної мети 

Знати: різницю між мотивацією та стимулом, 
основні підходи щодо мотивації на основі 
цінностей (теорія спіральної динаміки), 
фактори, системи, інструменти, способи 
управління мотивацією 

Вміти:  розробити мотиваційний пакет для 
проєкту на основі цінностей, розробити чіткі 
та прозорі підходи щодо запровадження 
мотивації. 

ЗК5 Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів) 

Знати: підходи щодо етики у бізнесі та під 

час ділового спілкування на основі різних 

психологічних типів співрозмовників та 

враховуючи міжкультурне та міжнаціональне 

розмаїття. 

Вміти: вести ділові перемовини, вирішувати 
конфлікти та організовувати співпрацю як у 
проєктній команді, так і з зацікавленими 
сторонами, які можуть представляти різні 
етнічні, бізнесові національні та культурні 
традиції народів світу. 

ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) 

Знати: підходи щодо організації ділового 

спілкування, засновані на правильному 

слуханні співрозмовника та колег, підходи 

щодо організації наради та формування її 

рішення для управління 

Вміти: почути думку іншого, сформулювати 
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 

Знати: основи методології управління 

проєктами, методи управління проєктними 

офісами та портфелями проєктів; методи та 

системи комп‘ютерної підтримки прийняття 

управлінських рішень, міжнародні стандарти 

управління портфелями проєктів. 
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Вміти: розробляти процеси управління 

портфелями проєктів; застосовувати методи 

планування, впровадження та оцінки 

реалізації портфелів  проєктів; застосовувати 

методи управління портфелями та офісами 

проєктів; розробляти  системи управління 

портфелями згідно міжнародних стандартів. 

СК3 Здатність до саморозвитку, навчання 

впродовж життя та ефективного 

самоменеджменту 

Вміти: правильно ставитися до власних 

«провалів» у знаннях та вміння, приймати їх 

та налагоджувати себе на процес 

удосконалення з чітким формуванням плану 

реалізації та контролю. 

СК5 Здатність створювати та 

організовувати ефективні комунікації 

в процесі управління 

Знати: комунікаційну модель та причини 

комунікативних проблем 

Вміти: застосовувати алгоритм 

конструктивного рішення проблем. 

СК6 Здатність формувати лідерські якості 

та демонструвати їх в процесі 

управління людьми 

Знати: різницю між «лідером» та 

«керівником», критерії лідерства, завдання 

лідера з формування команди, щодо 

делегування повноважень та основі підходи 

щодо можливостей такого делегування. 

Вміти: визначити задачі для делегування. 

СК8 Здатність використовувати 
психологічні технології роботи з 
персоналом 

Знати: психологічні типи та їх короткі 

характеристики. 

Вміти: на основі мовлення, жестів та 
зовнішнього вигляду створити певний 
психологічний портрет співрозмовника. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

  

Модуль 1. «Управління програмами, портфелями проєктів та проєктним офісом» 

 

Змістовий модуль 1. «Управління програмами, портфелями проєктів та проєктним 

офісом» 

 

Тема 1. Вступ до управління програмами розвитку, та портфелів проєктів. 

Тема 2. Основні поняття з управління проєктами Портфель, програма.  

Тема 3. Роль команд у створенні і управлінні ОУП. 

Тема 4. Моделі офісів з управління проєктами. 

Тема 5. Моделювання бізнес - процесів проєктно-орієнтованої компанії при створенні 

інтегрованих інформаційних технологій на основі проєктного офісу. 

Тема 6. Базова модель офісу з управління проєктами. Стратегічний, тактичний та 

операційний рівні. 

 

Змістовий модуль 2. «Управління програмами, портфелями проєктів та проєктним 

офісом» 

 

 Тема 7. Механізми управління портфелями проєктів. 

Тема 8. Логічна матриця цілей програми розвитку підприємств. 
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Тема 9. Процес народження проєктів програм в організаціях. 

Тема 10. Управління портфелем проєктів на основі пріоритетів. 

Тема 11. Адміністративне управління організацією на основі проєктів та програм. 

 

Змістовий модуль 3. «Управління програмами, портфелями проєктів та проєктним 

офісом» 

Тема 12. Модель розвитку команди менеджерів офісу з управління програмами. 

Тема 13. Функції центра компетенції та місце офісу з управління проєктами. 

Тема 14. Структура проєктної команди. Мінімальний набір ролей офісу з управління 

проєктами. 

 

  Модуль 2. Індивідуальна робота. Аудит портфеля проєктів.  

 

Змістовий модуль 1. Провести аудит портфелю проєкту.  

Тема 1.Визначити тип аудиту. 

Тема 2. Згідно плану аудиту провести перевірку процесів портфеля  проєкту. 

Тема 3. Виявити невідповідності. 

Тема 4. Розробити висновок щодо аудиту. 

  

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 Розробка структури та функцій інтегрованої інформаційної системи проєктного офісу 
2 Відпрацювання технології впровадження інформаційної системи на основі 

проєктного офісу 
3 Разом  

 
 

Теми лабораторних занять 

№ Назва теми 

1 Основні зацікавлені сторони конфліктів в проєктах та програмах 
2 Розробка бізнес процесів на основі  функцій проєктного офісу 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання 

Підсумковий тест 

(залік) 

Сума 

 
Змістовий модуль 

№ 1 
Змістові модулі № 2 та №3 

20 40 40 100 
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(виконання індивідуальної роботи) 

Пояснювальна записка Наведені приклади  Захист роботи Сума 

20 50 30 100 

 

Методичне забезпечення дисципліни 

 

Рекомендована література 

 

Базова 

1. Методичні вказівки. Бушуєв С.Д. Групи процесів і модель управління ОУПП 1, Кафедра 

УП, 2008, 12 стор 

2. Методичні вказівки. Бушуєв С.Д., Групи процесів і модель управління ОУПП 2, Кафедра 

УП, 2008, 8 стор 

3. Методичні вказівки, Бушуєв С.Д., Групи процесів і модель управління ОУПП 3. 

Кафедра УП, 2008, 8 стор. 

4. Бушуєв С.Д., Захаров А.М., Шаровара О.М. Конспект лекцій з дисципліни  «Управління 

програмами,  портфелями проєктів та проєктним офісом». К.КНУБА, 2009р. , 78 стор. 

5. Захаров А.М. Методичні вказівки до виконання курсового проєкту. Кафедра УП, 2008, 17 

стор. 

6. Бушуєв С.Д. Офіс з управління проєктами і программами. Кафедра УП, 2008, 56 стор. 

 

 

Допоміжна 

1. Бушуев, С.Д. National Competence Baseline, NCB UA Version 3.1 / C.Д. Бушуев, Н.С. 

Бушуева. – К. : ІРІДІУМ, 2010. – 208 с. 

2. Бушуев, С.Д. Креативные технологии в управлении проєктами и программами /С.Д. 

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

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

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

 

 

Інформаційні ресурси 

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

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

 

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

