
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

 

Силабус навчальної дисципліни  

«Проектний менеджмент» 
 

Спеціальність 242 «Туризм» 

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Освітній рівень третій (освітньо-науковий) – доктор філософії 

Статус дисципліни Вибіркова 

Мова викладання Українська  

Курс / семестр Курс 1А, 2 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС Кількість кредитів за навчальним планом - 5 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 20 год.   

Лабораторні – 20 год. 

Самостійна робота – 110 год. 

Форма підсумкового контролю Залік  

Кафедра Кафедра економічної кібернетики і системного аналізу, 

ауд. 419 (головний корпус), (057)702-06-74 (дод. 3-56), 

https://ek.hneu.edu.ua/ 

Викладач  Гур’янова Лідія Семенівна, зав. кафедри економічної 

кібернетики і системного аналізу, д.е.н., професор 

Панасенко Оксана Володимирівна, доцент кафедри 

економічної кібернетики і системного аналізу, к.е.н., 

доцент 

Контактна інформація 

викладача  

guryanovalidiya@gmail.com, 

https://ek.hneu.edu.ua/vykladachi/gur-yanova-lidiya-

semenivna/; 

panasenko_o_v@ukr.net 

https://ek.hneu.edu.ua/vykladachi/panasenko-oksana-

volodymyrivna/ 

Дні занять Розклад занять: 

http://services.hneu.edu.ua:8081/schedule/selection.jsf 

Консультації Розклад консультацій: https://ek.hneu.edu.ua/ 

Мета навчальної дисципліни  

Метою викладання навчальної дисципліни «Проектний менеджмент» є формування системи 

теоретичних знань і практичних навичок з методології управління проектами, сучасних 

проблем аналізу і синтезу проектів. 

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: Психологія економічної діяльності в умовах 

інформаційної економіки 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Методологія застосування управління проектами 

Тема 1. Класифікація і структура проектів. 

Тема 2. Етапи життєвого циклу проекту. 

Тема 3. Організація проектно-орієнтованої діяльності. 

Змістовий модуль 2. Методи управління проектами. 

Тема 4. Управління предметною сферою проекту. 

Тема 5. Методи оптимізації основних параметрів проекту. 

Тема 6. Автоматизація функцій управління проектами. 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

MS Excel, MS Project 

Сторінка курсу на платформі Мoodle ПНС містить: РНП, технологічну карту, 

https://ek.hneu.edu.ua/vykladachi/gur-yanova-lidiya-semenivna/
https://ek.hneu.edu.ua/vykladachi/gur-yanova-lidiya-semenivna/
https://ek.hneu.edu.ua/vykladachi/panasenko-oksana-volodymyrivna/
https://ek.hneu.edu.ua/vykladachi/panasenko-oksana-volodymyrivna/
http://services.hneu.edu.ua:8081/schedule/selection.jsf
https://ek.hneu.edu.ua/
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(персональна навчальна 

система(ПНС)) 

презентації, завдання до практичних робіт, 

завдання до лабораторних робіт, завдання для 

самостійної підготовки, завдання для поточного та 

підсумкового контролю 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5222 

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей у здобувачів враховує види занять, 

які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, лабораторні заняття, а 

також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у 

здобувачів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. Відповідно до 

Тимчасового положення "Про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів за 

накопичувальною бально-рейтинговою системою" ХНЕУ ім. С. Кузнеця, контрольні заходи 

включають: 

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних 

та лабораторних занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100 балів; 

мінімальна сума, що дозволяє здобувачу складати залік, – 60 балів); 

Порядок проведення поточного оцінювання знань здобувачів. Оцінювання знань 

здобувача під час лекційних і лабораторних занять та виконання індивідуальних завдань 

проводиться за такими критеріями: 

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються; ступінь 

засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; ознайомлення з рекомендованою 

літературою, а також із сучасною літературою з питань, що розглядаються; вміння поєднувати 

теорію з практикою при розгляді виробничих ситуацій, розв'язанні задач, проведенні 

розрахунків у процесі виконання індивідуальних завдань та завдань, винесених на розгляд в 

аудиторії; логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в 

аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та 

робити висновки; арифметична правильність виконання індивідуального та комплексного 

розрахункового завдання; здатність проводити критичну та незалежну оцінку певних 

проблемних питань; вміння пояснювати альтернативні погляди та наявність власної точки 

зору, позиції на певне проблемне питання; застосування аналітичних підходів; якість і чіткість 

викладення міркувань; логіка, структуризація та обґрунтованість висновків щодо конкретної 

проблеми; самостійність виконання роботи; грамотність подачі матеріалу; використання 

методів порівняння, узагальнення понять та явищ; оформлення роботи. 

Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання позааудиторної самостійної 

роботи здобувачів, є: глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння систематизувати 

знання за окремими темами, вміння робити обґрунтовані висновки, володіння категорійним 

апаратом, навички і прийоми виконання практичних завдань, вміння знаходити необхідну 

інформацію, здійснювати її систематизацію та обробку, самореалізація на практичних та 

семінарських заняттях. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів, під 

час поточного контролю за накопичувальною системою. Сумарний результат у балах за 

семестр складає: "60 і більше балів – зараховано", "59 і менше балів – не зараховано" та 

заноситься у залікову "Відомість обліку успішності" навчальної дисципліни.  

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті 

дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни (приклад) 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Виконання лабораторних завдань 50 

Презентація  40 

Письмова контрольна робота 10 
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Максимальна кількість балів 100 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності: визначена Кодексом академічної 

доброчесності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця 

https://www.hneu.edu.ua/kodeks-akadem-dobrochesnosti/ 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну: під час оцінювання 

індивідуальних завдань увага приділяється якості, самостійності та своєчасності здачі 

виконаних завдань викладачу, згідно з графіком навчального процесу. Якщо якась із вимог не 

буде виконана, то бали будуть знижені на 50%. 

Політика щодо визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та 

інформальній освіті: визначена Положенням про порядок визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній та інформальній освіті в ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Polozhennya-pro-neformalnu-inf-osvitu.pdf 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни : https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=7507 

 

 

Силабус затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики і системного 

аналізу 27 серпня 2021 р. Протокол №1 
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