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1. Мета начальної дисципліни  
  

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань та вмінь в 
сфері проєктного менеджменту.  

  
2. Обсяг навчальної дисципліни  

  

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, освітній  

ступінь  

Характеристика навчальної 
дисципліни  

денна форма  заочна форма  
  
Кількість кредитів – 4,0  

    
Цикл загальної підготовки  

Модулів – 1    
  

Рік підготовки:  
Змістових модулів – 3  1й    
Індивідуальне науково- 
дослідне завдання 
(алгоритм і програма)  

  
Семестр  

Загальна кількість годин 
− 120  

2й    
Лекції  

  
  
Тижневих годин для 
денної форми навчання:  
аудиторних – 
самостійна робота 
студента –  

  
  

Освітній ступінь:  
третій (освітньо-  

науковий), доктор 
філософії  

20 год.  .  
Практичні  

22 год.  год.  
Самостійна робота  

78 год.  год.  
Індивідуальні завдання:  

    
Вид контролю:  

екзамен  
  

3. Передумови для вивчення дисципліни  
  

Попередні вимоги до опанування або вибору начальної дисципліни:  
Основні завдання дисципліни: засвоїти фундаментальні поняття у сфері 

управління проєктами та орієнтацію на їх взаємозв’язок; навчити студентів 
орієнтуватися у методології управління проєктного менеджменту та застосовувати її 
на всіх стадіях життєвого циклу управління проєктами.  

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:  
Знати: способи організації управління проєктами та планування змісту 

проєкту; вимоги та умови вибору виконавців проєктів на конкурсних засадах; методи 
розрахунку матеріальних, фінансових, кадрових та інших ресурсів, джерела їх 
отримання та ефективного використання; ризики, що виникають при управлінні 
проєктами; системи контролю за виконанням проєкту; особливості підготовки й 
укладання угод на матеріально-технічне забезпечення проєктів.  
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Вміти: виконувати фінансово-технічне обґрунтування проєктів; оцінювати 
ефективність проєкту, ураховуючи чинники ризику та невизначеності майбутнього; 
розробляти кошторис і бюджет проєктів з урахуванням джерел фінансування; 
ефективно контролювати хід втілення проєктів та управляти можливими змінами 
процесу.  

Вивчення дисципліни повинно базуватися на знаннях, здобутих студентами при 
опануванні фундаментальних положень цивільного права, інших суміжних правових 
дисциплін, а також економічних дисциплін та менеджменту.  
  

4. Очікувані результати навчання з дисципліни  
 
Спеціальність 051 «Економіка» 

РН 5. Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні проєкти, які дають 
можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну 
практику і розв’язувати значущі проблеми фундаментальної економічної науки з 
врахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів, лідерства, 
автономності та відповідальності. 
 
Спеціальність 073 «Менеджмент»  

РН 19. Вміти адаптувати закладені ідеї презентацій та освітніх проєктів до цільової 
аудиторії, конструктивно і чітко захищати результати досліджень. Демонструвати 
творчий, інноваційний та оригінальній підхід до управління проєктною діяльністю.  

РН 21.Готовність брати участь у міжнародних науково-дослідницьких проєктах, 
грантах, організовувати роботу дослідницьких колективів у галузі менеджменту.  

РН 23. Володіти доступними мовою і науковим стилем викладання матеріалу, 
розвивати та стимулювати взаємну комунікацію. Демонструвати творчий, 
синергетичний та оригінальній підхід до управління проєктною діяльністю. 
Пов’язувати тактику та стратегію при реалізації мети наукового дослідження та 
побудові моделі презентації дослідження.  

РН 27.Описувати результати наукових досліджень у фахових публікаціях у 
вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях, в тому числі в одному, 
внесеному до наукометричної бази Scopus або аналогічних.  

РН 31. Вміти доступно, на високому науковому рівні доносити сучасні наукові 
знання та результати досліджень до професійної та непрофесійної спільноти.  

РН 33. Володіти методами встановлення комунікаційного зв’язку з крос 
культурним науковим середовищем та адаптації презентації досліджень до аудиторій 
різного рівня підготовки.  

 
Спеціальність 101 «Екологія»  

РН 1. Демонструвати глибоке знання передових концептуальних та 
методологічних основ природничих наук, що дає можливість переосмислювати та 
поглиблювати науку про навколишнє середовище. 
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РН 3. Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне наукове 
дослідження, яке характеризується новизною, теоретичною і практичною цінністю та 
сприяє розв’язанню значущих проблем екології, охорони довкілля та збалансованого 
природокористування. 

РН 5. Самостійно розробляти інноваційні комплексні наукові проєкти в галузі 
екології, охорони довкілля  та оптимізації  природокористування.  

 
Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»  

РН 3. Моделювати і прогнозувати процеси розвитку технічних систем з 
використанням економіко-математичного інструментарію та інформаційних 
технологій. 

РН 6. Ініціювати інноваційні проєкти, організовувати та координувати підготовку 
проєктних пропозицій щодо фінансування та реєстрації накових розробок.  
 
Спеціальність 201 «Агрономія»  

РН 7. Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження у науково-
дослідницькій та інноваційній діяльності.  

РН 3. Володіти принципами фінансового забезпечення науково-дослідної роботи, 
структури кошторисів на її виконання, підготовки запиту на отримання 
фінансування, складання звітної документації.  

  
Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»  

РН 1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва та на межі предметних галузей, а 
також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних 
досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму та мати 
здатність до отримання нових знань та/або здійснення інновацій.   

РН 5. Створення грантових пропозицій, демонстрація навиків управління та участь 
у реалізації наукових проєктів.   

РН 7. Створювати наукові презентації, захищати результати наукових досліджень 
у фахових дискусіях та публікувати результати досліджень в провідних наукових 
виданнях та впроваджувати наукові розробки у виробництво  
  

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»  
РН 5. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології при спілкуванні 

та обміні інформацією, зборі даних для створення базису досліджень, обробці, аналізі 
та інтерпретації результатів досліджень. 

РН 11. Створювати середовище творчої діяльності для ефективної роботи 
колективів різних типів. 
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РН 12. Володіти комунікативними навичками для спілкування в державі та 
іншомовному середовищі з фахівцями та нефахівцями, використовувати іноземну 
мову для презентації результатів досліджень світовій академічній спільноті. 

РН 13. Організовувати та здійснювати освітньо-наукову діяльність в умовах 
динамічних змін розвитку суспільства, демонструвати навички до автономної та 
якісної роботи щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

РН 15. Дотримуватись законодавчих та етичних норм щодо авторського права при 
організації досліджень та представленні їх результатів. 
 
 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами  

  
Спеціальність 051 «Економіка»  

СК 7. Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні 
проєкти в економіці та дотичні до неї міждисциплінарні підходи, виявляти лідерські 
якості та відповідальність під час їх реалізації. 

 
Спеціальність 073 «Менеджмент»  

ЗК 3. Здатність здійснювати організацію освітнього процесу та підготовку 
здобувачів вищої освіти до професійно-орієнтованої діяльності.  

ЗК 4. Здатність дотримуватися етики та академічної доброчесності в наукових 
дослідженнях та науково-педагогічній діяльності.  

ЗК 12. Здатність до розвитку теоретичних ідей з наступною реалізацією в 
освітньому процесі та науковій діяльності.  

ЗК 13. Здатність використовувати інноваційні технології і функції менеджменту 
при розробці та презентації наукової доповіді та проведенні тренінгів з персоналом 
організацій (підприємств), установ, навчальних закладів тощо.  

ЗК 14. Здатність та готовність до комунікації українською і іноземною мовами, 
готовність представляти доповіді наукових досліджень у вигляді презентацій, 
розвиток теоретичних ідей з наступною реалізацією в освітньо-науковому процесі.  

СК 1. Спроможність до критичного аналізу та об'єктивної оцінки сучасних 
наукових досліджень, генеруванню нових ідей та розробці нових методів у розв'язанні 
дослідницьких та прикладних завдань.  

 
Спеціальність 101 «Екологія»  

ЗК 8. Здатність працювати автономно. 
ЗК 9. Здатність розробляти та управляти проєктами. 
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Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»  
ЗК 7. Здатність працювати у команді, розуміючи відповідальність за зобов’язання 

та результати роботи. 
ЗК 10. Здатність розробляти та управляти науковими проєктами, готувати 

пропозиції щодо фінансування наукових досліджень. 
СК 8. Здатність до підприємництва та прояву ініціативи щодо впровадження у 

виробництво результатів дисертаційного дослідження. 
 

Спеціальність 201 «Агрономія»  
ЗК 5. Здатність розробляти та управляти науковими проєктами, ініціювати 

організації досліджень в галузі науково-дослідницької та інноваційної діяльності з 
урахуванням фінансування науково-дослідницьких робіт.  

СК 2. Здатність до комплексності проведення досліджень у галузі 
агропромислового виробництва та агрономії.  

СК 10. Здатність створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість 
яких може бути визнана на національному та міжнародному рівнях.  

  
Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»  

СК 4. Здатність створювати грантові пропозиції, розробляти, реалізовувати та 
управляти науковими проєктами.   

СК 6. Здатність презентувати та публікувати результати наукових досліджень з 
використанням академічної іноземної мови.  
  

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»  
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, оволодіння 

сучасними знаннями для розуміння предметної області професійної діяльності. 
ЗК 2. Здатність планувати і здійснювати комплексні дослідження сучасного 

рівня на основі цілісного системного наукового світогляду з використанням знань із 
областей філософії науки та новітніх інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 4. Здатність до розуміння напрямків і закономірностей розвитку науки і 
культури, науково-дослідних та науково-педагогічних парадигм та стратегій. 

ЗК 9. Здатність цінувати та поважати відповідні традиції в мультикультурному 
середовищі, ефективно працювати в міжнародному контексті, діяти етично та 
соціально-відповідально. 

ЗК 10. Здатність дотримуватися академічної доброчесності в наукових 
дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 
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6. Критерії оцінювання результатів навчання  
Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

  

Загальна система оцінювання 
дисципліни  

Кількість 
аудиторних занять,  

год  
Бали за заняття  

Всього балів  

Лекції  20  0,5  10  
Практичні  22  1,0  22  
Самостійна робота   -  -  28  
Екзамен  -  -  40  
Разом  -  -  100  
 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання  
  

Змістовний 
модуль  

  
  

Вид заняття  

Мінімальна 
кількість балів  

(репродуктивний 
рівень)**  

Максимальна 
кількість 

 балів  
(творчий рівень)  

36  60  
1  Лк 1, Пз 1, Ср 1, Лк 2, Пз 2, Ср 2  12  20  
2  Лк 3, Пз 3, Ср 3, Лк 4, Пз 4, Ср 4  12  20  
3  Лк 5, Пз 5, Ср 5, Лк 6, Пз 6, Ср 6  12  20  

 Разом:  36  60  
**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні знання, 

передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними положеннями, що 
вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних 
теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила вирішення практичних/ 
розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ лабораторних/ контрольних/ 
індивідуальних завдань, курсового проєкту/роботи значно формалізовано: є відповідність 
алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами.  

  

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного й 
підсумкового контролю  

  
Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену. 
Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в 
цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання 
матеріалу для вирішення практичних задач тощо. Завдання мають теоретичне та 
практичне спрямування та передбачають вирішення типових професійних завдань 
фахівця на робочому місці й дозволяють діагностувати рівень підготовки студента 
та рівень його компетентності з навчальної дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість 
балів, одержаних за результатами перевірки успішності впродовж семестру, в сумі 
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не досягла 36 балів. Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних 
за результатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60. Мінімально 
можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання екзамену, 
дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів – 40.. Підсумкова оцінка з 
дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час екзамену та балів, 
отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою.  

 

8. Програма навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Основи проєктного менеджменту  

Тема 1. Управління інтеграцією проєкту  
Тема 2. Управління змістом проєкту  

  
Змістовий модуль 2. Методологічний базис імплементації проєкту  

  
Тема 3. Управління ресурсами проєкту  
Тема 4. Управління комунікаціями проєкту  

  
Змістовий модуль 3. Механізми реалізації та евалюація проєкту  

  
Тема 5. Управління ризиками проєкту 
Тема 6. Управління якістю проєкту  

 
9. Теми лекцій  

  

  

  
Назва теми  

Кількість годин  
денна  
форма  

заочна  
форма  

Змістовий модуль 1. Основи проєктного менеджменту  
1.  Т1  Управління інтеграцією проєкту  4    
2.  Т2  Управління змістом проєкту  4    

Змістовий модуль 2. Методологічний базис імплементації проєкту  
3.  Т3  Управління ресурсами проєкту  4    
4.  Т4  Управління комунікаціями проєкту  4    

Змістовий модуль 3. Механізми реалізації та евалюація проєкту  
5.  Т5  Управління ризиками проєкту  2    
6.  Т6  Управління якістю проєкту  2    

Разом:  20    
   

№
 з/

п   
  

Те
ма
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10. Теми практичних занять  
  

  

  
Назва теми  

Кількість годин  
денна  
форма  

заочна  
форма  

 Змістовий модуль 1. Основи проєктного менеджменту  

1.  Т1  Управління інтеграцією проєкту  4    
2.  Т2  Управління змістом проєкту  4    

 Змістовий модуль 2. Методологічний базис імплементації проєкту  

3.  Т3  Управління ресурсами проєкту  4    
4.  Т4  Управління комунікаціями проєкту  4    

 Змістовий модуль 3. Механізми реалізації та евалюація проєкту  

5.  Т5  Управління ризиками проєкту  4    
6.  Т6  Управління якістю проєкту  2    

 Разом:  22    

 
11. Самостійна робота  

 
 

  
Назва теми  

Кількість 
годин  

денна  
форма  

заочна  
форма  

  Змістовий модуль 1. Основи проєктного менеджменту  
  

1  
  
Т1  

Управління інтеграцією проєкту  
Розробка плану проєкту. Визначення критеріїв успіху 
проєкту. Виконання плану проєкту.  

  
12  

  

  
2  

  
Т2  

Управління змістом проєкту  
Ініціація проєкту. Планування цілей проєкту. Розробка 
ієрархічної структури робіт (WBS). Підтвердження 
цілей проєкту. Контроль над змінами цілей.  

 14    

Змістовий модуль 2. Методологічний базис імплементації проєкту  
  

3  
  
Т3  

Управління ресурсами проєкту  
Управління трудовими ресурсами проєкту. Управління 
часом проєкту. Управління вартістю проєкту  

  
14  

  

  
4  

  
Т4  

Управління комунікаціями проєкту  
Планування взаємодії. Розподіл інформації. Облік 
виконання. Адміністративне завершення проєкту.  

  
12  

  

Змістовий модуль 3. Механізми реалізації та евалюація проєкту  
  

5  
  
Т5  

Управління ризиками проєкту  
Ідентифікація ризиків проєкту. Оцінка ризиків. 
Розробка реагування. Моніторинг і контроль ризиків.  

 12    

№
  з/

п   
  

Те
ма

   

№
 з/

п  
 

Те
ма
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6  

  
Т6  

Управління якістю проєкту  
Планування якості. Підтвердження якості. Аналіз 
якості. Контроль якості. Комплексна система 
забезпечення якості продуктів та послуг проєкту.  

 14    

Разом:  78    
  

Індивідуальні завдання  
  

Студент довільно обирає реальний грантовий конкурс та готує до нього 
проєктну пропозицію, вивчивши нормативний матеріал і теоретичні джерела з 
питань обраної теми.  

  

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення  
  

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 
засобами, і передбачають використання презентацій. Практичні заняття 
проводяться у комп’ютерних класах, в яких встановлено програмне забезпечення 
Microsoft Excel.  

13. Рекомендовані джерела інформації  
Базова  

1. Балашов А. И. Управление проєктами: учебник и практикум для 
академического бакалавриата [Текст] / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, 
Е. А. Ткаченко; под общ. ред. Е. М. Роговой. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 383 
с.  

2. Батенко Л.П. Управління проєктами: Навч. посібник/ Л.П.Батенко, 
О.А.Загородніх, В.В.Ліщинська.- К.: КНЕУ, 2003.- 231 с.  

3. Березін О. В. Управління проєктами: навч. посіб. [Текст] / О. В. Березін,  
М. Г. Безпарточний. – Суми : Університетська книга, 2014. – 272 с.  

4. Веретенников, В. I. Управліня проєктами [Текст]: Навч. посібник для 
вузів / В. I. Веретенников, Л. М. Тарасенко, Г. I. Гевлич. - К.: Центр навч. літ., 2006. 
- 280 с.  

5. Верзух Э. Управление проєктами: ускоренный курс по программе МВА 
[Текст] : пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 480 с.:ил. – Парал. тит.  
англ.  

6. Гонтарева, И.В. Управление проєктами / И.В. Гонтарева, Р.М. 
Нижегородцев, Д.А. Новиков. - М.: КД Либроком, 2018. - 384 c.  
7. Єгорченков О. В. Азбука управління проєктами. Планування: навч. посіб. 
[Текст] / О. В. Єгорченков, Н. Ю. Єгорченкова, Є. Ю. Катаєва. – Київ : КНУ 
ім.Т.Шевченка, 2017. – 117 с.  
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8. Ехлаков, Ю.П. Управление программными проєктами. Стандарты, 
модели: Учебное пособие / Ю.П. Ехлаков. - СПб.: Лань, 2019. - 244 c.  

9. Кожушко Л. Ф. Управління проєктами: Навчальний посібник [Текст] / 
Л. Ф. Кожушко, С. М. Кропівко. – К. : Кондор-Видавництво, 2015. – 388 с.  

10. Литау, Е.Я. Финансовое управление развивающимися проєктами: 
Учебное пособие / Е.Я. Литау. - СПб.: Лань, 2019. - 120 c.  

11. Логачова Л. М. Управління проєктами : навч. посіб. [Текст] / Л. М. 
Логачова, О. В. Логачова. – Суми : Університетська книга, 2015. – 208 с.  

12. Мазур И.И. Управление проєктами: Учебное пособие [Текст] / И.И. 
Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге / Под общ. ред. И.И. Мазура. – 2-е изд. – М.: 
Омега-Л, 2004. – 664 с.  

13. Островская, В.Н. Управление проєктами: Учебник / В.Н. Островская,  
Г.В. Воронцова и др. - СПб.: Лань, 2019. - 400 c.  

14. Петренко Н. О. Управління проєктами [Текст]: навчальний посібник. / 
Н. О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. – К. : «Центр учбової літератури», 
2017. – 224 с. 

15. Пинто Дж.К. Управление проєктами [Текст] / Перев. с англ. под ред.  
В.Н. Фунтова – СПб.: Питер, 2004. – 464 с.: ил. – (Серия «Теория и практика 
менеджмента»). 

16. Тян Р.Б. Управління проєктами: Підручник для студ. вищ. навч. закл.  
[Текст] / Р.Б.Тян, Б.І.Холод, В.А.Ткаченко.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 
221 с.  

17. Управление проєктами: практическое руководство [Текст] : пер. с англ. 
/ К.Ф. Грей, Э.У. Ларсон. – М.: Дело и Сервис, 2003. – 528 с.  

18. Тарасюк Г.М. Управління проєктами: навчальний посібник [Текст] /  
Г.М. Тарасюк. – К.:Каравела, 2004. – 344с.  

19. Чумаченко І. В. Управління проєктами: процеси планування проєктних  
дій [Текст]: підручник / І.В. Чумаченко, В.В. Морозов, Н.В.  Доценко, А.М. 
Чередниченко. – К.: КРОК, 2014. – 673 с.  

20. Шишмарьова Л. О. Управління проєктами : навчальний посібник для 
самостійної роботи студентів 8.03060101 «Менеджмент організацій і 
адміністрування» [Текст] / Л. О. Шишмарьова. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 
136 с.   

  
Допоміжна  

1. Антонов, Г.Д. Управление проєктами организации: Уч. / Г.Д. Антонов, 
О.П. Иванова, В.М. Тумин. - М.: Инфра-М, 2018. - 64 c  

2. Аньшин В.М. Модели управления портфелем проєктов в условиях 
неопределенности [Текст] / В.М. Аньшин, И.В. Демкин, И.М. Никонов, И.Н. 
Царьков. – Москва, 2007. – 117 с.  
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3. Ахметов, К. С. Практика управления проєктами [Текст] / К. С. Ахметов. 
- М.: Русская редакция, 2004. - 262 с.  

4. Бауэр Р. Управление инвестиционным проєктом. Опыт IBM [Текст] :  
Пер. с англ./ Р.Бауэр, Э.Коллар, В.Тан; При участии Д.Винда, П.Хьюстона.- М.: 
ИНФРА-М, 1995.- 208 с.  

5. Белінський, П. I. Проєктне планування та управліня проєктами // 
Белінський П.I. Менеджмент виробництва та операцій: підручник для вузів. - К., 
2005. - С. 223-256. 6. Боронина Л. Н. Основы управления : [учеб. пособие] [Текст] / 
Л. Н. Боронина, З. В. Сенук; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. 
Федер. Ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та, 2015. – 112 с.  

7. Вольфсон, Б.Л. Гибкое управление проєктами и продуктами / Б.Л. 
Вольфсон. - СПб.: Питер, 2019. - 208 c. 8. Заренков В. А. Управление проєктами: 
Учеб. пособие. [Текст] / В. А. Заренков – 2-е изд. М.: Изд-во АСВ; СПб: СПбГАСУ, 
2010 – 312 с.  

9. Збаразська Л.О. Управління проєктами. Навчальний посібник [Текст] / 
Л.О. Збаразська, В.С. Рижиков, І.Ю. Єрфорт, О.Ю. Єрфорт О.Ю. – К.: Центр 
учбової літератури, 2008 – 168 с.  

10. Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон. Управление проєктами: 
Практическое руководство [Текст]: пер. с англ. / Ф. Клиффорд, Э.У. Ларсон. – М.: 
Издательство «Дело и сервис», 2003. – 528 с.  

11. Кобиляцький Л.С. Управління проєктами: навч. посібник [Текст] /  
Л.С. Кобиляцький- К: МАУП, 2002.- 200 с.  

12. Кучеренко В.Р. Управління діловими проєктами: навчальний посібник  
[Текст]/ В.Р. Кучеренко, О.С. Маркітан. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 
– 280 с.  

13. Мороз, О.А. Управление проєктами в ProjectLibre / О.А. Мороз. - Рн/Д: 
Феникс, 2018. - 384 c.  

14. Ньютон, Р. Управление проєктами от А до Я / Р. Ньютон. - М.: Альпина 
Паблишер, 2018. - 180 c.  

15. Орр Алан Д. Управління проєктами: Керівництво з ключових процесів, 
моделей і методів [Текст] /Пер. з англ.; За наук. Ред.  Т.В. Герасимової, - 
Дніпропетровськ: Баланс Бизнес Букс, 2006 – 224 с.  

16. Попов, В.Л. Управление инновационными проєктами: Учебное  
пособие / В.Л. Попов, Д.А. Марков, Н.Д. Кремлев, В.С. Ковшов. - М.: Инфра-М, 
2017. - 320 c.  

17. Поташева, Г.А. Управление проєктами.: Учебное пособие / Г.А. 
Поташева. - М.: Инфра-М, 2018. - 288 c.  

18. Соснин, Э.А. Управление инновационными проєктами: учебное 
пособие / Э.А. Соснин. - Рн/Д: Феникс, 2018. - 256 c.  

19. Стиллмен, Э. Head First Agile. Гибкое управление проєктами / Э. 
Стиллмен. - СПб.: Питер, 2019. - 464 c.  
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20. Стэнли, Э. Управление проєктами / Э. Стэнли. - М.: Диалектика, 2019.  
- 288 c.  
  

Інформаційні ресурси  
1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди 

на електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 
10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки 
України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп.  
Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших бібліотек (на розсуд викладача).  

2. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати 
дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали 
конференцій, патенти, комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні 
об'єкти, наукові звіти).  

3. Матеріали, які можуть бути використані здобувачами для 
неформальної освіти:  

§ Future Learn, Fundamentals of Project Planning and Management  
§ Cybrary – Project Management Professional (PMP) Course  
§ edX – Introduction to Project Management  
§ Oxford Home Study College – Project Management (Short Course) § 

BOLC   
§ https://www.bolc.co.uk/project-management-course-online-free.html 

§ ВУМ-online  
§ Управління проєктами  
§ Coursera – Fundamentals of Project Planning and Management  
§ Prometheus, курс “Підготовка та впровадження проєктів 

розвитку громад” § курс «Сучасне керівництво проєктами - 
мистецтво порушення правил»  

  


