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Мета дисципліни – Метою курсу «Бізнес-кейси для управління проєктами та завданнями» є 
ознайомлення студентів із універсальним інструментарієм  розробки  та  реалізації  проєктів і 
формування у  майбутніх  фахівців належних  практичних  вмінь  і  навичок  застосування 
методології  управління  проєктами,  а  також  опанування  відповідним набором методик, 
підходів, схем і засобів для  успішного  управління  проєктами (організації, планування та 
контролю),  автоматизації  та інформатизації різних типів та видів проєктів з  метою ефектив-
ного функціонування та розвитку підприємства. Особливу увагу приділено комплексу мето-
дичних і практичних прийомів розробки, обґрунтування й оцінки доцільності реалізації проє-
кту. Інша мета курсу полягає у тому,  щоб  дати  студентам,  які  навчаються  за  напрямом 
«Математика»,  знання  теоретичних  засад  проєктної  діяльності та специфічних  навичок 
проєктного  менеджменту; необхідного для керівників різних рівнів. 

 
 

1. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 
1. Знати: основи елементарної математики, сучасне програмне забезпечення, риторику  
2. Вміти: розв’язувати задачі елементарної математики, візуалізувати результати, предста-

вляти проєкт, дискутувати 
3. Володіти елементарними навичками: розв’язування задач з курсу вибрані питання еле-

ментарної математики, навички з ефективної презентації, ведення дискусії 

3. Анотація навчальної дисципіни (до 700 символів):  

Навчальна дисципліна «Бізнес-кейси для управління проектами та завданнями» є складовою 
освітньої програми підготовки фахівців за освітнім рівнем «бакалавр» галузі знань 11 мате-
матика та статистика зі спеціальності 111 математика освітньої програми «Математика». Да-
на дисципліна є вибірковою. Дисципліна «Бізнес-кейси для управління проектами та завдан-
нями» синтетичною, її вивчення базується на концепціях і поняттях системного аналізу, тео-
рії керування, теорії управління, фінансового менеджменту, процесного менеджменту, орга-
нізаційної поведінки тощо. В рамках дисципліни висвітлюються питання сфери управління 
проектами, наведені принципи, методи й інструменти проектування, а також розглянуті пи-
тання планування, контролю, організації, мотивації й координації в рамках проекту. Дисцип-
ліна передбачає ознайомлення майбутніх фахівців з теоретичною та методологічною базою 
даного напрямку діяльності. В процесі навчання студент оволодіває знаннями методології 
управління проектами, та набуває практичних навичок реалізації прикладних проектних рі-
шень. Предметом дисципліни є процеси управління проектами та інструментарій, який вико-
ристовується менеджером проекту для ефективного управління ним.  
Викладається у 2 семестрі 2 курсу в обсязі 90 год. (3 кредити ECTS1) зокрема: лекції – всього 
14 год, семінарські заняття – 28 годин, самостійна робота – 46 год, консультації – 2 години. 
У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дис-
ципліна заліком. 

Завдання (навчальні цілі):  
засвоїти основні теоретичні, методологічні, методичні та організаційні основи проектного 
менеджменту; оволодіти методами управління проектами на всіх фазах життєвого циклу про-
екту; ознайомитися з особливостями, принципами та задачами проектного менеджменту у 
сфері автоматизації та інформатизації; ознайомитися з можливостями найбільш поширених в 
Україні програмних засобів управління проектами; набути практичних навичок створення 
інформаційної системи управління проектами у спеціалізованих комп’ютерних середовищах 
(наприклад, MS Project, Jira, GanttPro, ManagePro тощо); отримати практичні навички органі-
зації, планування, контролю та регулювання процесів управління проектами промислових 
                                                
1  кредитів ECTS – кредит кратний 30 годинам. 
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підприємств та ІТ-проектами; навчитися застосовувати набуті знання з управління проектами 
при здійсненні проектів автоматизації та інформатизації соціально-економічний об’єктів, ре-
інжинірингу бізнес-процесів, консалтингових проектів, пов’язаних із впровадженням інфор-
маційних технологій тощо; набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) на рівні новіт-
ніх досягнень у теорії управління, відповідно до освітнього рівня «Бакалавр». Зокрема, про-
фесійне оволодіння компетентностями:  

 
1) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-4); 
2) Здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК-5); 
3) Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій (ЗК-6); 
4) Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7) 
5) Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-8); 
6) Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-9); 
7) Здатність працювати в команді (ЗК-10); 
8) Здатність до комунікації з фаховими спільнотами державною (українською) мовою 

(СК-11); 
9) Володіння основами цілепокладання, планування та проектування процесу навчан-

ня учнів (СК-13); 
10) Здатність забезпечити умови для набуття учнями досвіду застосування математич-

них знань та умінь, формування їхнього позитивного ставлення до вивчення систе-
матичних курсів алгебри та геометрії (СК-23); 

11) Здатність забезпечувати розвиток прийомів розумової діяльності та просторової 
уяви учнів, усвідомлюючи й реалізуючи специфічні можливості процесу навчання 
математики для розвитку логічного та алгоритмічного мислення (СК-24); 

12) Здатність проектувати й організовувати сучасне освітнє середовище для навчання, 
виховання та розвитку учнів засобами математики на уроках і в позаурочний час 
(СК-25); 

13) Здатність організовувати процес навчання математики на засадах педагогіки парт-
нерства та дитиноцентризму (СК-26). 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація.) 

Код Результат навчання (Формуються розробником) 

Форми (та/або 
методи і техно-

логії) викла-
дання і навчан-

ня 

Методи оцінюван-
ня та пороговий 
критерій оціню-

вання (за необхід-
ності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

РН 1.1 Поняття проєкту. Класифікація проєктів. 
Принципи планування. 

3% 

РН 1.2 Життєвий цикл проєкту. Етапи життєвого 
циклу проєкту. 

3% 

РН 1.3 Ризики етапу планування. 3% 

РН 1.4 Поняття завдань по проєкту. Ієрархічна 
структура робіт (ІСР). 

3% 

РН 1.5 Послідовність виконання завдань проєкту. 
Діаграма приорітетів. 

3% 

РН 1.6 Критичні завдання. Критичний шлях. 3% 

РН 1.7 Поняття технічного завдання проєкту. 3% 

РН 1.8 Пакет робочих завдань проєкту. Графік 
робіт. 3% 

РН 1.9 Звіт про стан проєкту. Закінчення проєкту. 

Лекція, семі-
нарське за-

няття 

Залік, активна 
робота на лек-
ції, усні відпові-

ді 

3% 
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РН 
1.10 Програми і сервіси керування проєктами 3% 

РН 2.1 
Вміти формулювати постановку задачі 
проєкту, попередньо визначати необхідні 
ресурси. 

6% 

РН 2.2 Вміти визначати завдання по проєкту, оці-
нюванти час виконання і витрати. 6% 

РН 2.3 Вміти оцінюванти час виконання і витрати 
по проєкту. 6% 

РН 2.4 Вміти визначати критичні завдання і  кри-
тичний шлях. 

6% 

РН 2.5 Вміти зхдійснювати вибір керівника, під-
бір робочої групи. Складати графік робіт. 

Лаборатор-
на робота, 
самостійна 
робота, се-
мінарське 
заняття 

Контрольна 
робота 1 (60% 
правильних від-
повідей), актив-

на робота на 
семінарському 

занятті, 
залік, виконання 
завдань, винесе-

них на само-
стійну роботу 6% 

РН 2.6 Вміти складати звіт по проєкту, будувати 
діаграму Ґанта. 

Лаборатор-
на робота, 
семінарське 

заняття, 
самостійна 

робота 

10% 
 

РН 2.7 Вміти користуватись програмами і серві-
сами керування проєктами 

Лаборатор-
на робота, 
семінарське 

заняття, 
самостійна 

робота 

Контрольна 
робота 2 (60% 
правильних від-
повідей), актив-

на робота на 
семінарському 
занятті, залік, 
виконання за-

вдань, винесених 
на самостійну 

роботу 

25% 

РН 3.1 Здатність обґрунтовувати власний погляд 
на задачу та формулювати робочі гіпотези, 
спілкуватися з колегами з питань застосу-
вання математичних методів та теорій 

Лекція, ла-
бораторна 
робота, се-
мінарське 
заняття, 

самостійна 
робота 

активна робота 
на лекції, семі-

нарських за-
няттях, усні 

відповіді 

2,5%  

РН 3.2. Вироблення навиків командної роботи Лекція, ла-
бораторна 
робота, се-
мінарське 
заняття, 

самостійна 
робота 

активна робота 
на лекції, семі-

нарських за-
няттях, усні 

відповіді 

2,5%  

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами на-
вчання  
 
                             Резуль-

тати     навчання дис-
ципліни 

 
Програмні результати  
навчання  

РН
 1

.1
 

РН
 1

.2
 

РН
 1

.3
 

РН
 1

.4
 

РН
 1

.5
 

РН
 1

.6
 

РН
 1

.7
 

РН
 1

.8
 

РН
 1

.9
 

РН
 1

.1
0 

РН
 2

.1
 

РН
 2

.2
 

РН
 2

.3
 

РН
 2

.4
 

РН
 2

.5
 

РН
 2

.6
 

РН
 2

.7
 

РН
 3

.1
 

РН
 3

.2
 

РН-7 - Пояснювати 
математичні концепції 
мовою, зрозумілою для 
нефахівців у галузі ма-
тематики; 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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РН-8 - Здійснювати 
професійну письмову й 
усну комунікацію укра-
їнською мовою та одні-
єю з іноземних мов; 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН-9 - Уміти працюва-
ти зі спеціальною літе-
ратурою іноземною 
мовою; 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН-44 - Здатний до 
ефективної комунікації 
в процесі навчання уч-
нів математиці, до по-
шуку та обробки нової 
інформації, до викори-
стання сучасних інфо-
рмаційних технологій; 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН-46 - Формує цінні-
сний аспект математи-
чного знання, коорди-
нує його емоційне 
сприйняття учнями, 
розробляє і пропонує 
різні форми та прийо-
ми виховання позитив-
ного ставлення до ма-
тематики, мотивації 
учнів до засвоєння її 
основ та методів 

          + + + + + + + + + 

  
7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми оцінювання студентів: 
- оцінювання впродовж навчального періоду. Оцінювання в першому семестрі 

1. Активна робота на лекції, усні відповіді: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH1.5, PH1.6, 
PH1.7, PH1.8, PH1.9, PH2.1, PH2.2, РН2.3, РН2.4, РН2.5, РН2.6, РН2.7, PH3.1, РН3.2 – 9 
балів/6 балів;  
2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу: PH2.1, PH2.2, РН2.3, РН2.4, 
РН2.5, РН2.6, РН2.7 – 9 балів/5 бали;  
3. Модульна контрольна робота 1: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH1.5, PH2.1, PH2.2, 
РН2.3, РН2.4, РН2.5– 12 балів/7 балів;  
4. Модульна контрольна робота 2: PH1.6, PH1.7, PH1.8, PH1.9, РН2.6, РН2.7– 12 балів/ 
7балів; 
6. Розв’язання завдань на семінарських заняттях: PH2.1, PH2.2, РН2.3, РН2.4, РН2.5, 
РН2.6, РН2.7, PH3.1, РН3.2   – 9 балів/5 балів; 
7. Активна робота на семінарських заняттях: PH2.1, PH2.2, РН2.3, РН2.4, РН2.5, РН2.6 – 
9 балів/5 балів; 
Разом  60/35  
 

- підсумкове оцінювання: залік. 
- максимальна кількість балів, які можуть бути отримані: 40 балів; 
- результати навчання, які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH1.5, 
PH1.6, PH1.7, PH1.8, PH1.9, PH2.1, PH2.2, РН2.3, РН2.4, РН2.5, РН2.6, РН2.7;  
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- форма проведення і види завдань: письмова робота. 
 

7.2. Організація оцінювання: 
Активна робота на лекція передбачає відповіді на додаткові питання лектора; активна участь у дис-
кусії під час лекції, наявність повного і якісного конспекта лекційного матеріалу; 
Самостійна робота передбачає повне виконання домашніх завдань, а також повне опрацювання  до-
даткового теоретичного матеріалу, винесеного на самостійне вивчення. 
 
Контрольна робота проводиться в час після занять і включає можливу співбесіду за результатами 
оцінювання.2 
 

 
Критично-розрахунковий мінімум балів за навчання впродовж семестру становить 20 балів, рекоме-
ндований мінімум, розрахований з урахуванням специфіки дисципліни становить 35 балів. Студенти, 
які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість балів ніж рекомендований мінімум 35 балів 
для підвищення балів отримують можливість написати додаткову контрольну роботу та удосклаcти 
домашні завдання. Мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали, тобто, 
якщо оцінка студента на заліку є нижчою від мінімального порогового рівня (24 бали), то 
бали за залік не додаються до семестрової оцінки (вважаються рівними нулю), а підсумкова 
оцінка із дисципліни є незадовільною; 

 
 
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі форм контро-

лю здійснюються у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу в Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка» (2018), 
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf. 

 
 

Форма заліку – письмово-усна. Білет на залік складається із 3 завдань, перші два з яких є теоретич-
ними, одна – задача. Кожне завдання оцінюються від 0 до 10 балів. Додатково від 0 до10 балів сту-
дент отримує за усне опитування. Всього за залік можна отримати від 0 до 40 балів.  
 
 

 
Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота №1: на 6-му тижні  семестру. 
2. Модульна контрольна робота №2: на 14-му тижні   семестру. 

  3. Оцінювання завдань самостійної роботи за PH2.1, PH2.2, РН2.3, РН2.4, РН2.5, на 6-
му тижні, за РН2.6, РН2.7, на 14 тижні семестру. 

 
 

 
7.3.  Шкала відповідності оцінок  

Шкала відповідності 
 

Зарховано / Excellent 90-100 
Зарховано / Good 75-89 

Зарховано / Satisfactory 60-74 
Не зарховано / Fail 0-59 

                                                
2 Допускається оцінювання за допомогою технологій дистанційного навчання 
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8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ 
ЛАБОРАТОРНИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Кількість годин теми Назва теми 
І семестр 

 
Лекції Семінарські 

заняття 
Самост. робота Модульна 

контрольна 
Інші форми 
контролю 

 Змістовий модуль 1 Проєкт. Бізнес-кейс проєкту. 
1 Проєкт. Планування 

проєкту. 
Класифікація 
проєктів. 

2 4 8   

2 Керування проєктом. 
Життєвий цикл 
проєкту. Етапи 
життєвого циклу 
проєкту. 

2 4 8   

3 Огляд проєкту. 
Постановка задачі 
проєкту. Попереднє 
визначення 
необхідних ресурсів. 
Ризики етапу 
планування. 

2 4 6 2  

4 Визначення завдань 
по проєкту. 
Ієрархічна структура 
робіт (ІСР). Оцінка 
часу виконання і 
витрат.  

2 4 8   

Змістовий модуль 2 Керування проєктом 
5 Послідовність вико-

нання завдань проє-
кту. Діаграма при-
орітетів. Критичні 
завдання. Критичний 
шлях. Технічне за-
вдання проєкту. 

2 4 6   

6 Реалізація проєкту. 
Вибір керівника. 
Підбір робочої гру-
пи. Пакет робочих 
завдань. Складання 
графіку робіт. 

2 4 6   

7 Керування людьми. 
Ефективні наради. 
Підтримка графіку 
робіт по проєкту. 
Звіт про стан 
проєкту. Закінчення 
проєкту. Програми і 
сервіси керування 
проєктами 

2 4 4 2  



© Жук Я.О., 2021 рік 
 

Всього годин за семестр 14 28 46   
 

 
 

Загальний обсяг 90 годин, у тому числі: 
лекції –14 годин, 
семінарські заняття – 28 годин, 
консультації – 2 години,  
самостійна робота – 46 годин. 
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