
 
Дисципліна Управління інноваційними проектами 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Управління 

інноваційними проектами» значно підвищиться, якщо здобувач 

вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 

«Економіка, організація і планування в агропромислових 

формуваннях», «Економічний та проектний аналіз», «Управління 

витратами», «Потенціал і розвиток підприємства» 

Що буде вивчатися 

 

Управління інноваційного проекту в системі управління 

організацією. Обгрунтування інноваційного проекту. Планування 

інноваційного проекту. Планування проектно-кошторисної 

документації та проведення експертизи проекту. Управління часом 

виконання проектів. Планування ресурсного забезпечення 

інноваційного проекту. Контроль за виконанням проекту. 

Управління ризиками інноваційних проектів. Управління якістю 

інноваційного проекту. Управління персоналом в інноваційних 

проектах. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок, які включають формування системних знань з поняття 

проекту та його  закономірності життєвого циклу, методологію, 

базові  поняття та визначення з управління проектами; структуру 

проекту (підцілі, основні етапи роботи, що має бути виконана) 

провести його обґрунтування; класифікацію проектів та ієрархій 

цілей проектів;склад учасників проекту та їх роль; закони 

комунікації та методи  аналізу міжособистісних відносин; визначити 

необхідні обсяги і джерела фінансування; підібрати виконавців, 

зокрема, через процедури конкурсів; підготувати й укласти 

контракти; визначити терміни виконання проекту, скласти графік 

його реалізації, розрахувати необхідні ресурси; принципи 

управління розробкою проектів; принципи побудови, типи та 

послідовність розробки  організаційної структури  управління 

проектами; принципи планування, контроль та регулювання 

проекту; принципи побудови автоматизованої інформаційної 

системи управління проектом. Застосовувати методи та засоби 

управління проектами в повсякденної діяльності, визначати 

концепцію проекту та його стратегічні та тактичні задачі, будувати 

організаційну структуру управління проектами та проектувати офіс 

проекту з застосуванням сучасних методів та засобів 

організаційного моделювання проектів, здійснювати планування 

робіт за проектом та проводити експертизу проекту, застосовувати 

аналіз міжособистісних відносин та закони комунікації для 

керування командою проекту, впроваджувати автоматизовані 

інформаційні системи управління проектом. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення 

науковопрактичних проблем на абстрактному рівні шляхом 

декомпозиції їх на складові.  

2. Обґрунтовувати та управляти проектами або комплексними 

діями.  

3. Демонструвати високу соціальну відповідальність і дотримання 



принципів академічної доброчесності.  

4. Організовувати розробку та проведення проектів у сфері 

економіки із врахуванням інформаційного, методичного, 

матеріального, фінансового та кадрового забезпечення. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

ЗК 1. Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї. ЗК 2. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами. ЗК 6. 

Здатність розробляти проекти та управляти ними.  

 

СК 1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для управління економічною діяльністю. СК 3. 

Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, 

науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання 

комплексних економічних завдань. СК 4. Здатність використовувати 

сучасні інформаційні технології та економіко-математичні методи і 

моделі для дослідження економічних та соціальних процесів. СК 11. 

Вміння планувати і розробляти проекти у сфері економіки, 

здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / практичні  

Семестровий 

контроль 

Іспит 

 


