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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 
ЗК3 Здатність використовувати іноземні 

мови у науковій, 
інноваційній та педагогічній 
діяльності. 
 
 

Знати: іноземні мови для іншомовного 

комунікативного спілкування в проєктній 

діяльності, розуміти іноземні мови на рівні, 

достатньому для обробки фахових 

інформаційно-літературних джерел, 

професійного усного і письмового 

спілкування, написання текстів за фаховою 

тематикою. 

Вміти:  використовувати іноземні мови для 
організації ефективної міжкультурної 
комунікації.  

ЗК5 Здатність аналізувати великі масиви 
інформації для прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень 
щодо ведення бізнесу. 
 

Знати: потреби сучасних підприємств в 

аналітичній інформації; методи для обробки 

та аналізу статистичних даних для вирішення 

актуальних соціально – економічних задач в 

бізнесі; сучасні методи інтелектуального 

аналізу даних для моделювання розвитку 

соціально-економічних систем та процесів; 

основні принципи прийняття ефективних 

управлінських рішень на основі аналізу 

тенденцій основних характеристик сегментів 

бізнесу. 
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Вміти:  формувати інформаційний простір 
відповідно до наукових методів первинної 
обробки інформації; формувати систему 
показників, їх взаємозв’язків та проведення 
оцінки процесів, що відбуваються в бізнес 
середовищі; моделювати бізнес-процеси за 
допомогою новітніх методів; проводити 
оцінку якості продукції та ефективності 
бізнес-процесів. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК2 Здатність 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. 

Знати: основи методології управління 

проєктами розробки інтегрованих 

інформаційних технологій, методи створення 

проєктних офісів та портфелів проєктів; 

методи та системи комп‘ютерної підтримки 

прийняття управлінських рішень; основи та 

навички з управління портфелями проєктів. 

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. 

СК4 Здатність використовувати 
психологічні основи лідерства в 
управлінні проєктами, організаційні 
структури управління проєктами, 
рольову структуру проєкту, методи 
управління 
командою проєкту, методи розвитку 
команди проєкту, методи мотивації 
команди проєкту, методи комунікації 
між членами команди проєкту 

Знати: психологічні основи лідерства в 

управлінні проєктами, різницю між 

«лідером» та «керівником», критерії 

лідерства, завдання лідера з формування 

команди, щодо делегування повноважень та 

основі підходів щодо можливостей такого 

делегування, методи управління та мотивації 

команди проєкту. 

Вміти: розробляти організаційні структури 

управління проєктами, сформувати 

ефективну команду проєкту, визначити задачі 

для делегування, розробляти систему 

мотивації команди проєкту. 

СК6 Здатність використовувати процеси 
управління інтеграцією в проєктах, 
формування паспортів та статутів 
проєктів, розробляти первинний опис 
проєктів та формувати інтегрований 
план управління проєктами 

Знати: процеси управління інтеграцією в 

проєктах, формування паспортів та статутів 

проєктів. 

Вміти: розробляти паспорти та статути 

проєктів, первинний опис проєктів та 

інтегрований план управління проєктами. 

СК7 Здатність будувати структурні моделі 
складних систем при управлінні 
змістом проєкту, досліджувати їх для 
побудови техніко-економічного 
обґрунтування проєктів, формувати 
перелік цілей та вимог до проєктів 
створення інформаційних систем 

Знати: процеси управління змістом проєкту, 

структурні моделі складних систем, вимоги 

до проєктів створення інформаційних систем. 

Вміти: будувати структурні моделі складних 
систем при управлінні змістом проєкту, 
розробляти техніко-економічне 
обґрунтування проєктів, формувати перелік 
цілей та вимог до проєктів створення 
інформаційних систем. 
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СК9 Здатність використовувати процеси 
управління вартістю проєкту з 
врахуванням схем фінансування 
проєктів та вимог до наявних 
ресурсів, проводити моніторинг 
вартості на основі план-фактичного 
аналізу 

Знати: процеси управління вартістю проєкту, 

схеми фінансування проєктів, підходи до 

визначення вартості ресурсів проєкту. 

Вміти: розробляти схеми фінансування 
проєктів, планувати та визначати вартість 
ресурсів проєкту, проводити моніторинг 
вартості на основі план-фактичного аналізу. 

СК11 Здатність використовувати процеси 
управління якістю в проєктах на 
основі сучасних методів та засобів 
управління якістю в проєктах, які 
використовуються для аналізу і 
управління системами якістю в 
організаціях на основі міжнародних 
стандартів з управління якістю, мати 
навички з управління якістю в 
проєктах, застосування стандартів 
управління проєктами, розробляти 
процеси управління якістю, 
застосовувати методи планування, 
впровадження та оцінки якості 
проєктів, методи управління якістю в 
проєктах, розробляти системи 
управління якістю згідно із 
стандартами з управління якістю 

Знати: процеси управління якістю в 
проєктах, міжнародні стандарти з управління 
якістю, методи планування, впровадження та 
оцінки якості проєктів, методи управління 
якістю в проєктах. 

Вміти: застосовувати стандарти управління 
проєктами, розробляти процеси управління 
якістю, розробляти системи управління 
якістю згідно із стандартами з управління 
якістю. 

СК13 Здатність використовувати методи 
управління закупівлями в проєктах, 
проведення ринкових досліджень 
щодо необхідних товарів, 
потенційних постачальників, 
підрядників та надавачів послуг; 
формування процесів управління 
закупівлями згідно з життєвим 
циклом проєктних закупівель; 
використання процесів, їх складових 
та взаємозв’язків щодо управління 
проєктними закупівлями; 
використання методів планування 
усіх процедур закупівель, методи 
проведення торгів, подання 
пропозицій, розкриття та оцінки 
пропозицій; методики оцінки 
конкурсних пропозицій учасників та 
визначення переможця; технологію 
проведення акцепту кращої 
конкурсної пропозиції; етапи 
процедури укладання договорів про 
закупівлю з учасником, пропозицію 
якого було акцептовано; типи, види 
та структуру договорів про закупівлі. 

Знати: методи управління закупівлями в 
проєктах, основи маркетингового аналізу 
ринку, процеси управління закупівлями, 
методи проведення торгів, подання 
пропозицій, розкриття та оцінки пропозицій; 
методики оцінки конкурсних пропозицій 
учасників та визначення переможця; 
технологію проведення акцепту кращої 
конкурсної пропозиції; етапи процедури 
укладання договорів про закупівлю з 
учасником, пропозицію якого було 
акцептовано; типи, види та структуру 
договорів про закупівлі. 
Вміти: проводити ринкові дослідження щодо 
необхідних товарів, потенційних 
постачальників, підрядників та надавачів 
послуг; формувати процеси управління 
закупівлями згідно з життєвим циклом 
проєктних закупівель; використовувати 
процеси, їх складові та взаємозв’язки щодо 
управління проєктними закупівлями, 
готувати конкурсну документацію торгів, 
складати звіт про результати проведення 
процедури закупівлі, підготувати договір про 
закупівлі. 
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СК 14 Здатність використовувати методи та 
поняття та категорій системного 
аналізу, формалізовані процедури й 
алгоритми системного аналізу, 
проводити класифікацію моделей за 
ціллю моделювання, 
використовувати засоби побудови 
моделей, формувати перелік 
стратегічних рішень в проєктах, 
використовувати методи аналізу 
проєктних рішень, евристичні методи 
обґрунтування та прийняття рішень в 
проєктах, проводити визначення 
цілей проєкту на основі системного 
аналізу, розроблювати 
характеристики елементів системи 
проєктної діяльності, визначати 
властивості систем, застосовувати 
засоби побудови моделей, 
використовувати методи аналізу та 
синтезу у системному аналізі, 
застосовувати методи декомпозиції 
та агрегації, використовувати 
процедуру декомпозиції та алгоритм 
декомпозиції, будувати матриці 
управлінських рішень в проєктах, 
застосовувати процесний підхід до 
формування моделей прийняття 
рішень, використовувати евристичні 
методи обґрунтування та прийняття 
рішень в проєктах, використовувати 
інформаційні технології підтримки та 
прийняття управлінських рішень в 
проєктах. 

Знати: основні методи постановки та 

вирішення задач системного аналізу в умовах 

невизначеності цілей, зовнішніх умов та 

конфліктів, основи теорії оптимізації, 

оптимального керування, теорії прийняття 

рішень, архітектуру сучасних 

обчислювальних систем і комп'ютерних 

мереж, системи управління базами даних і 

знань та інформаційні системи. Володіти 

сучасними методами розробки програм і 

програмних комплексів та прийняття 

оптимальних рішень щодо складу 

програмного забезпечення, алгоритмів 

процедур і операцій. 

Вміти: застосовувати теорії оптимізації та 

оптимального керування, прийняття рішень 

на практиці для розв'язування прикладних 

задач управління і проєктування складних 

систем; створювати ефективні алгоритми для 

обчислювальних задач системного аналізу та 

систем підтримки прийняття рішень; 

проєктувати, реалізовувати, тестувати, 

впроваджувати, супроводжувати, 

експлуатувати програмні засоби роботи з 

даними і знаннями в комп'ютерних системах і 

мережах; застосовувати на практиці методи 

статистичного моделювання і прогнозування, 

оцінювати вихідні дані. 

 

 
 

 

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. 
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Тема 8. Логічна матриця цілей програми розвитку підприємств. 

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/

