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ДИСЦИПЛІНИ 

Анотація 
Дисципліна спрямована на забезпечення фундаментальної і практичної професійної підготовки в області теорії і 
практики управління комерційними проектами, а також засвоєння методів оцінки результативності системи 
управління комерційними проектами, на забезпечення формування системи знань про сучасні методи 
управління комерційними проектами. 

Мета і цілі 
Метою викладання навчальної дисципліни «Управління комерційними проектами» є формування у майбутніх 
фахівців належних практичних умінь і навичок застосування універсального інструментарію розробки та 
реалізації універсальних проектів для досягнення ефективного функціонування й розвитку підприємств. 

Формат Лекції, практичні заняття, семінарські заняття, консультації. Підсумковий контроль – залік (6 семестр). 

Результати Вміння приймати організаційно-управлінські проектні рішення і нести за них відповідальність, в тому числі в 
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навчання нестандартних ситуаціях, проводити самостійні дослідження відповідно до розробленої програми, оцінювати 
ефективність проектів з урахуванням фактора невизначеності 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год .: лекції - 32 год. Практичні заняття - 16 год., самостійна робота - 72 год. 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. 
На заняттях з дисципліни необхідно мати конспект і зошит практичних занять. Працювати з навчальної та 
додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять 
проводиться усна співбесіда по темі. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З 
метою оволодіння необхідною якістю знань з дисципліни необхідна відвідуваність і регулярна підготовка до 
занять. Без особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  
лекція 1 Тема 1. Загальна характеристика 

управління проектами  
 

Практичне 
заняття 1 

1. Поняття «проект» і «процес». 
2. Сутність і передумови 
розвитку управління проектами. 
3. Взаємозв’язок управління 
проектами й управління 
інвестиціями. 
4. Взаємозв’язок управління 
проектами з функціональним 
менеджментом. 
5. Перспективи розвитку 
управління проектами.  

Са
м
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ті

йн
а 
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1. Проблеми управління 
проектами в Україні.  
2. Мета, завдання та 
послуги асоціації УКРНЕТ.  
3. Перехід до проектного 
управління: завдання й 
етапи вирішення. 4. 
Класифікація базових 
понять управління 
проектами. 
 

лекція 2 Тема 2: Обґрунтування 
доцільності проекту 
 

Практичне 
заняття 2  

1. Концепція проекту та етапи їі 
розробки 
2. Обґрунтування ефективності 
проекту, передпроектне 
дослідження, додаткове 
дослідження проекту 
3. Обґрунтування технічних і 
економічних можливостей 
виконання проекту 
4. Основні етапи техніко-
економічного, фінансового та 
загальноекономічного аналізу 

1. 3 якою метою 
здійснюють екологічну та 
соціальну експертизу 
майбутнього проекту? 
2. Охарактеризуйте основні 
показники оцінки 
ефективності проекту. 
3. Які методи оцінки 
ефективності інвестицій 
Вам відомі? 
4. Опишіть методику 
розрахунку основних 
фінансових показників, які 
застосовуються для 
відбору ефективних 
проектів? 
5. Визначте переваги та 
недоліки різних фінансових 
показників оцінки 
ефективності проектів 



лекція 3 Тема 3: Основні форми організації 
структури проекту  
 

Практичне 
заняття 3 

1. Функціональний та цільовий 
підходи, їх переваги та недоліки. 
2. Особливості функціонування 
проектної організаційної 
структури управління. 
3. Основні переваги та недоліки 
матричної організаційної 
структури 
 

1. Основні види матричної 
ОСУ. В яких проектах 
застосовується кожна з 
них? 
2. Характеристика 
внутрішніх організаційних 
структур управління 
проектом.  
 

лекція 4 Тема 4: Загальні підходи до 
планування і контролю проектів 
 

Практичне 
заняття 4 

1. Проектне планування.  
2. Етапи загального процесу 
планування.  
3. Основні процеси планування 
проектів.  
4. Допоміжні процеси 
планування проектів. 

1. Засоби та джерела 
фінансування проекту. 
2. Склад і порядок 
призначення кошторисної 
документації. 
3. Підходи до вибору 
проектних фірм. Типи 
проектних фірм 
4. Засоби фінансування 
проекту. 
 

лекція 5 Тема 5: Структуризація проекту 
 

Практичне 
заняття 5 

1. Структура проекту 
2. Основні вимоги до структури 
проекту 
3. Основні задачі структуризації 
проекту 
4. Моделі структуризації проекту  
5. Основні методи структуризації 
проекту. 

1. Двоспрямована 
структуризація та 
кодування проекту. 
2. Триспрямована 
структура проекту. 
3. Чому проведення 
структуризації є 
необхідним в управлінні 
проектами? 
4. Охарактеризуйте 
принципи системи 
кодування проекту. 
 

лекція 6 Тема 6. Сітьове і календарне 
планування проекту 
 

Практичне 
заняття 6 

1. Форми графічного 
відображення робіт проекту  
2. Приклади застосування 
сіткового планування. 
3. Характеристика елементів 
побудови сіткового графіка. 
4. Основні принципи побудови 
стрілчастих графіків та графіків 
передування 
5. Сутність, завдання та види 

 

1. Яке значення сіткового 
планування в управлінні 
проектами? 
2. Що таке критичний 
шлях? 
3. Що таке оптимізація 
сіткового графіка? 
4.  Охарактеризуйте 
основні напрямки 
оптимізації планів. 



календарних планів. 
6. Назвіть основні етапи 
розробки календарних планів. 

 

лекція 7 Тема 7. Планування ресурсів, 
витрат і проектного бюджету 
 

Практичне 
заняття 7  

1. Категорії витрат 
2. Процес планування ресурсів 
3. Джерела фінансування 
проекту 
4. Етапи процесу планування 
ресурсів 
5. Мета планування витрат  

1. Що таке кошторис 
витрат проекту? Для чого 
його складають? 
2. Що розуміють під 
згладжуванням ресурсів? 
3. Що таке бюджет 
проекту? Який порядок 
його складання? 
4.  З якою метою 
складають плановий 
баланс грошових 
надходжень і витрат? 
 

лекція 8 Тема 8.  Контроль виконання 
проекту  
 

Практичне 
заняття 8 

1. Контроль. Види контролю. 
2. Сутність регулювання процесу 
реалізації проекту. 
3. Охарактеризуйте допоміжні 
процеси планування проектів. 
4. Мета і призначення контролю.  

1. Система контролю 
дотримання параметрів 
проекту 
2. Види контролю в 
процесі управління 
проектами  
3. Інтеграція проекту 
4. Проведення аналізу та 
внесення змін у виконання 
проекту. 
 

лекція 9 Тема 9.  Управління  ризиками в 
проектах 

Практичне 
заняття 9 

1. Невизначеність та ризик 
проекту 
2. Сутність управління ризиками. 
3. Найбільш поширені види 
ризиків. 
4. Як класифікуються ризики за 
джерелами виникнення? 
5. Які причини виникнення 
проектних ризиків? 

 

1. Яка класифікація ризиків 
залежно від причин їх 
виникнення? 
2. Яка послідовність 
виконання робіт по аналізу 
ризиків? 
3. Що таке кількісний та 
якісний аналіз ризику? 
4. Які методи та методики 
аналізу ризиків Ви знаєте? 
5. Які існують способи 
зниження ризиків проекту? 
 



лекція 10 Тема 10.  Управління якістю 
проектів 
 

Практичне 
заняття 10 

1. Роботи, які виконуються по 
забезпеченню якості проекту 
2. Основні  положення   
програми забезпечення  якості 
проекту 
3. Етапи сертифікації 
підприємства за стандартом ІSО-
9000 
 

 

1. Основні положення  
системного управління 
якістю. 
2. Класифікація витрат із 
метою обліку і аналізу 
витрат, пов'язаних із 
забезпеченням якості 
проекту. 
3. Методи контролю якості 
проекту. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ  



1. Поняття «проект» і «процес»: спільне й відмінне. Ознаки проекту. 2. Сутність і передумови розвитку управління проектами. 3. Взаємозв’язок 
управління проектами й управління інвестиціями. 4. Взаємозв’язок управління проектами з функціональним менеджментом. 5. Проблеми та 
перспективи розвитку управління проектами в Україні. 6. Цілі, принципи та функції управління проектами. 7. Класифікація базових понять управління 
проектами. Учасники проекту. 8. Мета й стратегія проекту. Місце проекту в системі функціонування підприємства.  9. Результат проекту. Чинники 
зовнішнього й внутрішнього оточення проекту. 10. Проектний цикл. Дискусійні аспекти визначення меж життєвого циклу інвестиційного проекту.  
11. Структуризація проектів: сутність, мета, завдання, моделі та підходи. 12. Функції та підсистеми управління проектами. 13. Розробка концепції 
проекту: сутність, мета, етапи й перелік основних питань, які охоплює цей процес. 14. Характеристика техніко-економічного обґрунтування проекту.  
15. Орієнтовний зміст і методика розробки ТЕО проекту. 16. Цінність проекту та її визначення. Вигоди й витрати проекту. 17. Сутність, завдання та 
основне призначення бізнес-плану проекту. 18. Концепція, мета й функції бізнес-плану проекту. 19. Загальна схема розробки бізнес-плану та 
інформаційне забезпечення. 20. Орієнтовна структура, зміст і методика розробки бізнес-плану проекту. 21. Оформлення, стиль і презентація бізнес-
плану проекту. 22. Комп’ютеризація процесу бізнес-планування проектів. 23. Загальні принципи побудови організаційних структур управління 
проектами. 24. Організаційні структури проекту та його зовнішнє оточення. 25. Сучасні методи та засоби організаційного моделювання проектів.  
26. Поняття проектного офісу, його завдання, організація та напрями роботи. 27. Джерела та організаційні форми фінансування проектів. 28. 
Організація проектного фінансування: етапи, контроль та проблеми. 29. Розробка стратегії та формування концепції маркетингу проекту. 30. Програма 
та бюджет маркетингу проекту. План маркетингу. 31. Реалізація заходів з маркетингу проекту. Дискусійні аспекти маркетингу аграрних проектів.  
32. Поняття, призначення та види експертизи проекту. 33. Порядок проведення експертизи інвестиційних проектів. 34. Екологічна експертиза 
проектів: сутність, мета, завдання, форми та види. 35. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів. 36. Планування проекту як складова 
управління проектами. 37. Управління вартістю проекту: оцінка, аналіз, прогнозування. 38. Контроль за виконанням проекту. Методи контролю 
проекту. 39. Завершення проекту: сутність, особливості та звітування. 40. Основи управління ресурсами проекту. 41. Основні принципи планування 
ресурсів проекту. 42. Управління закупками ресурсів: завдання, вимоги й правові основи. 43. Управління запасами: сутність, види та ефективність.  
44. Сучасні методи управління матеріально-технічним забезпеченням. 45. Формування й розвиток команди проекту. 46. Організація ефективної 
діяльності команди проекту. 47. Мотивація персоналу в проекті: поняття, форми та чинники. 48. Управління персоналом команди проекту.  
49. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом. 50. Стилі управління та лідерство в проекті. Роль менеджера проекту. 51. Управління 
конфліктами в проектах. 52. Поняття ризику та невизначеності. Сутність проектного ризику. 53. Причини виникнення та класифікація проектних 
ризиків. 54. Управління проектними ризиками: сутність, принципи, особливості. 55. Визначення та оцінювання проектних ризиків.  
56. Методи мінімізації проектних ризиків. 57. Управління комунікаціями проекту. 58. Структурні елементи й можливості автоматизованих систем 
управління проектами. 59. Програмне забезпечення управління проектами. 60. Конкурентні способи укладання договорів, що опосередковують 
реалізацію проектів. 61. Неконкурентні способи укладання договорів, що опосередковують реалізацію проектів. 62. Способи забезпечення виконання 
зобов’язань, пов’язаних з реалізацією проектів. 63. Сутність робіт і взаємозалежність їх обсягів, тривалості та вартості. 64. Методичні підходи до оцінки 
стану й ходу виконання робіт. 65. Раціоналізація часу виконання робіт за проектом. 66. Управління продуктивністю праці за проектом і форми її 
контролю. 67. Сучасні концепції управління якістю проекту. 68. Стандартизовані системи менеджменту якості. 69. Забезпеченість функціонування та 
удосконалення системи менеджменту якості. 70. Сертифікація продукції проекту: сутність, мета, завдання, види. 71. Основні положення 
інформаційного обміну в проекті. 72. Інформаційні технології управління проектами. 73. Інтегровані інформаційні системи підтримки прийнятих 
рішень. 74. Ретроспектива розвитку автоматичних систем управління проектами. 75. Сучасні тенденції розвитку проектного менеджменту 
 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Проведення практичних занять передбачає: ПК, Інтернет 
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• практичні роботи: 40% семестрової оцінки; 

90-100 А відмінно 



82-89 В 
добре • самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 

• іспит: 40% семестрової оцінки 75-81 С 
64-74 D 
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35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент зобов’язаний дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємин і доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при 
нерозв'язності конфлікту доводитися до співробітників дирекції. 

Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 

 


