
 



 
 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування  

показників  

Галузь знань, напрям під-

готовки (спеціальність, 

спеціалізація), рівень ви-

щої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

(денна форма навчання) 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

07 «Управління та  

адміністрування»  
(шифр і найменування) 

 

 

Спеціальність 

073 "Менеджмент" 
(код і найменування) 

 

 

Освітня програма 

«Менеджмент» 
(найменування) 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Вибіркова 
Кількість модулів – 1 

Кількість змістових  

модулів – 2 

Індивідуальне завдання 

- немає 
(назва) 

Навчальний рік 

2020/2021 

Загальна кількість годин 

денна форма навчання – 

32/120
1
  

Семестр 

2-й 

Лекції
*
 

16 годин  

Кількість тижневих го-

дин для денної форми 

навчання: 

аудиторних –2 

самостійної роботи сту-

дента – 5,5 

Практичні, семінарські
*
 

16 годин 

Лабораторні
*
 

___ годин 

Самостійна робота 

88 годин  

Вид контролю 

модульний контроль, 

залік  

 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи ста-

новить: 32/88 

 
*
Аудиторне навантаження може бути зменшене або збільшене на одну годину 

залежно від розкладу занять. 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інструментальні методи в управлін-

ні підприємством» є оволодіння сучасними теоретичними основами та практичними 

навичками інструментального забезпечення  процесу управління підприємством, а 

саме застосування та вдосконалення інструментального забезпеченням комп'ютерних 

систем, інтегрованих в загальну систему управління підприємством .  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інструментальні методи в управ-

лінні підприємством» є теоретична та практична підготовка студентів з питань ін-

струментального забезпечення процесів управління підприємством, вивчення прин-

ципів інформаційних систем календарно-мережного планування; методів управління 

комплексами робіт; методів планування; управління змістом робіт; управління ресур-

сами; методів оцінювання ресурсів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти 

таких компетентностей: 

 ЗК1 - здатність  проведення досліджень  на відповідному рівні;  

 ЗК3 - навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;  

 ЗК6 - здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

 СК1 - здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструме-

нтарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнарод-

них стандартів;  

 СК7 - здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу 

та підприємливість;  

 СК10 - здатність до управління організацією та її розвитком; 

 СК12 - здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення у виробниц-

тві, постачанні, збуті, складуванні, транспортуванні з метою зниження ризиків і мак-

симізації доходів. 

Програмні результати навчання: 

 РН1 – критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачува-

них умовах; 

 РН 4 - обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі 

ідеї; 

 РН 6 - мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації  

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного зако-

нодавства, етичні  міркування та соціальну відповідальність; 

 РН 8 - застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформа-

ційні системи для вирішення задач управління організацією; 

 РН13 - вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріаль-

не, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

Міждисциплінарні зв’язки: основи управління проектами, управління якістю 

та ризиками у проектах, планування та виконання процесів управління проектами. 



3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Змістовний модуль 1. Інструментальні методи планування системи управ-

ління підприємством 

Вступ 

Загальна характеристика дисципліни «Інструментальні методи в управлінні пі-

дприємством»: мета, задачі, структура, місце дисципліни в системі підготовки спеціа-

лістів, її зв’язок з іншими навчальними курсами. Предмет та об’єкт дослідження.  

ТЕМА 1. Планування інструментального забезпечення підприємства.  

Сутність управління проектуванням. Процеси планування. Рівні планування. 

Планування часу. Часові рамки та обсяг проекту. Визначення вимог. Метод мозкового 

штурму. Розробка систем управління підприємством як проект модернізації. План 

проекту. 

ТЕМА 2. Інструменти управління змістом.  

SMART - аналіз мети проекту. Життєвий цикл проекту. Моделі життєвого цик-

лу: водоспад, часові інтервали, спрощений метод, офіційний метод та метод хвилі, що 

набігає. Аспекти життєвого циклу.  

ТЕМА 3. Інструменти управління термінами. 

Структуризація проекту. Ієрархічна структура робіт (ІСР). Призначення ІСР. 

Характеристики ІСР. Правила розробки ІСР. Життєвий цикл ІСР. Основи мережного 

планування. Методи мережного планування.  Методи розрахунку часових параметрів 

та критичного шляху мережної моделі. Формування комплексів робіт. Часовий метод. 

Ресурсний метод. Метод подібних робіт. Розподілення робіт. Розробка деталізованого 

плану робіт. Система контролю вимог. Визначення залежностей між задачами. Конт-

рольні дати (віхі) проекту. Лінійні графіки. Діаграми Ганта. Відображення діаграми 

Ганта за допомогою сучасних комп'ютерних засобів. Автоматизація управління прое-

ктами.  Засоби автоматизації. Функціональні можливості систем для календарно-

мережного планування. 

Змістовний модуль 2. Інструментальні методи в процесах управління підп-

риємством  

ТЕМА 4. Інструменти управління вартістю.  

Розробка вартості проекту. Складові вартості проекту. Методи розрахунку вар-

тості проекту. Метод оцінки ―знизу-догори‖. Метод оцінки ―згори-донизу‖. Парамет-

ричний метод. Метод оцінки за аналогами. Методи контролю вартості. Метод освоє-

ного обсягу. Основні індикатори методики. Розрахунки показників методики. Засто-

сування програмного забезпечення при визначенні освоєного обсягу. Методи розра-

хунку непередбачених витрат. Створення резерву.  

ТЕМА 5. Управління ресурсами. 

Класифікація ресурсів проекту. Ресурси проекту. Процеси управління ресурса-

ми. Ресурсне планування. Планування ресурсів. Аналіз профілів використання ресур-

сів. Оптимізація розподілу ресурсів (вирівнювання). Застосування програмного забез-

печення при управлінні ресурсами. 

ТЕМА 6. Оцінка ефективності управління. 

Методи оцінки.Postperformance analysis (PPA)Методика проведення PPA.  



ТЕМА 7. Інформаційні технології в системі управління підприємством 

Рівні автоматизації управління проектами. Інформаційна система та її структу-

ра. Інформаційне забезпечення. Склад інформаційної системи. Проектне інформацій-

не середовище. Єдиний інформаційний простір. Workflow. Проектний портал. Впро-

вадження системи управління проектами.  
 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього  
У тому числі 

л п лаб. с. р. 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Інструментальні методи планування системи управління підп-

риємством 

Тема 1. Планування інструменталь-

ного забезпечення підприємства. 
18 2 2 - 14 

Тема 2. Інструменти управління 

змістом.  
19 2 4 - 13 

Тема 3. Інструменти управління те-

рмінами. 
19 4 2 - 13 

Разом за змістовим модулем 1 56 8 8 - 40 

Змістовний модуль 2. Інструментальні методи в процесах управління підприємством 

Тема 4. Інструменти управління ва-

ртістю проектів.  
19 2 2 - 15 

Тема 5. Управління ресурсами 19 2 2 - 15 

Тема 6. Оцінка ефективності управ-

ління  
13 2 2 - 9 

Тема 7. Інформаційні технології в 

системі управління підприємством 
13 2 2 - 9 

Разом за змістовим модулем 2 64 8 8 - 48 

Усього годин  120 16 16 - 88 

 

5. Теми семінарських занять 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

 



6. Теми практичних занять 

 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Ініціація проекту. Створення проектних документів. Введення в MS 

Project. Інсталяція, запуск та настройка MS Project. Таблиці у MS 

Project. Подання і форми. 

2 

2 Планування проекту в  MS Project. Визначення структури проекту. Ка-

лендарний план. PERT-аналіз проекту. 

4 

3 Побудова комп’ютерної моделі 2 

4 Планування ресурсів. Планування вартості проекту 2 

5 Аналіз та оптимізація плану робіт по проекту. Методика освоєного об-

сягу. Відстеження проекту. 

2 

6 Внесення в план додаткової інформації. Звіти про хід виконання проек-

ту. Публікація  даних по проекту 

2 

7 Мультипроектне управління. Стратегія організації головного проекту та 

підпроекту. Робота з під проектами. Встановлення зв’язків між проек-

тами. Робота з пулом ресурсів. 

2 

 Разом  16 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Передінвестиційні дослідження 14 

2 Процедури створення проектних документів 13 

3 Методи мережного планування 13 

4 Методи побудови ІСР  15 

5 Фінансування проекту 15 

6 Методи оптимізації завантаження ресурсів 9 

7 
Аналіз існуючих програмних засобів в управлінні проектами та мультип-

роектами 
9 

 Разом 88 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

№ з/п Назва теми 

1  

 



10. Методи навчання 

Словесні (пояснення, розповідь, бесіда, навчальна дискусія та ін.); наочні (ілюстру-

вання, демонстрування) та практичні (практичні роботи, індивідуальне опитування, тесту-

вання). 

11. Методи контролю 

Контроль і оцінювання якості набутих знань, умінь та практичних навичок студентів 

має системний характер, базується на принципі наскрізного контролю, який дозволяє забез-

печити взаємозв’язок між усіма видами навчального процесу: лекції, практичні, самостійна 

та індивідуальна робота студента, поточний контроль, залік.  

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного контролю, 

письмового модульного контролю, підсумкового контролю у вигляді заліку. 

 

12. Критерії оцінювання та розподіл балів, які отримують студенти 

 

12.1. Розподіл балів, які отримують студенти (кількісні критерії оцінювання)  

 

Складові навчальної  

роботи 

Бали за одне заняття 

(завдання) 

Кількість занять 

(завдань) 

Сумарна кількість 

балів 

Змістовний модуль 1 

Виконання і захист 

практичних робіт 

0...5 5 0...25 

Модульний контроль 0…25 1 0…25 

Змістовний модуль 2 

Виконання і захист 

практичних робіт 

0...5 5 0...25 

Модульний контроль 0…25 1 0…25 

Усього за семестр 0…100 

 

Семестровий контроль (залік) проводиться у разі відмови студента від балів поточно-

го тестування й за наявності допуску до заліку. Під час складання семестрового заліку сту-

дент має можливість отримати максимум 100 балів. 

12.2. Якісні критерії оцінювання 

Необхідний обсяг знань для одержання позитивної оцінки: 

 

 концепцію планування інструментального забезпечення підприємства; 

 основні інструменти управління змістом; 

 основні інструменти управління термінами; 

 основні інструменти управління вартістю проектів; 

 типові підходи до управління ресурсами; 

 методи оцінки ефективності управління; 

 сучасні інформаційні технології, які використовуються в системі управління підпри-

ємством. 

 

12.3 Критерії оцінювання роботи студента протягом семестру 

Задовільно (60-74). Мати мінімум знань та умінь. Відпрацювати та захистити всі 

практичні роботи та розрахункову-графічну роботу. Вміти самостійно давати характеристику 

поняття інструментального забезпечення діяльності підприємства, здійснювати класифікацію 

видів проектів із впровадження  інструментального забезпечення, проводити аналіз. 



Добре (75 - 89). Твердо володіти мінімумом знань, виконати усі завдання. Показати 

вміння виконувати та захищати всі практичні роботи в обумовлений викладачем строк з об-

ґрунтуванням рішень та заходів, які запропоновано у роботах. Вміти проводити оцінювання 

ефективності управління та здійснювати аналіз і оцінку підходів до управління термінами, 

управління вартістю та ресурсами проектів підприємства на високому рівні.  

Відмінно (90 - 100). Здати всі контрольні точки з оцінкою «відмінно». Досконально 

знати всі теми та уміти застосовувати одержанні знання. 

Шкала оцінювання: бальна і традиційна 

Сума балів 
Оцінка за традиційною шкалою 

Іспит, диференційований залік Залік 

90 – 100 Відмінно 

Зараховано 75 – 89 Добре 

60 – 74 Задовільно 

0 – 59 Незадовільно Не зараховано  

 

13. Методичне забезпечення 

1. Доценко Н.В. Информационное обеспечение проектного менеджмента. - Харьков, 

ХАИ, 2005. – 18 с.  

2. Доценко Н.В. Информационные технологии управления проектами. - Харьков, 

ХАИ, 2005. – 18 с.  

3. Чумаченко І.В. Інформаційне забезпечення проектного менеджменту: навч. посі-

бник / І.В. Чумаченко, Н.В. Доценко. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т ―ХАІ‖, 2008. – 35 с.   

4. Основы управления проектами: учеб. пособие по лаб. практикуму / Н.В. Доценко, 

И. А. Гончар, Т. И. Бондарева ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. 

Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского 

"Харьк. авиац. ин-т", 2016. - 40 с. 

5. Електронний ресурс, на якому розміщено навчально-методичний комплекс дис-
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