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Опис дисципліни 

Анотація дисципліни: ―Управління проєктами та інноваційною діяльністю‖ є дисципліною, 

обов’язкової складової навчального плану, циклу дисциплін дослідницької підготовки, яка сприяє 

підготовці здобувачів спеціальності 051 ―Економіка‖ ОНП ―Економікаˮ. 

Під час вивчення даної дисципліни здобувачі отримують цілісну систему теоретичних знань щодо 

концептуальних основ управління проєктами та інноваційною діяльністю, опановують практичні 

рекомендації щодо управління інноваційними проєктами, оволодівають стандартами з управління 

проєктами, технологією процесу експертизи інноваційних проєктів. Вивчають методи оцінювання 

економічної ефективності інноваційних проєктів та способи фінансування інноваційних проєктів, 

освоюють сучасні шляхи управління ризиками інноваційних проєктів. 

Передумовою вивчення дисципліни є знання отримані на попередніх рівнях вищої освіти. 

Формат вивчення дисципліни: очна серія лекцій і практичних занять. Здобувачі вищої освіти 

мають змогу отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу 

здобувачів вищої освіти. Під час сесії формат очний. 

Ознаки дисципліни 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість годин 

Тижневих годин для денної форми навчання: Вид 
підсумкового 

контролю аудиторних 
самостійної роботи 

здобувача 

3 90 2,5 5 Екзамен 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 18 

Практичні (лабораторні) заняття 12 

Самостійна робота 60 



Компетентності, яких набуває здобувач при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-наукової 

програми 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК04. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

CK0l. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які 

створюють нові знання в економці та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах і можуть бути 

опубліковані у провідних наукових виданнях з економіки та суміжних галузей.  

СК02. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових 

досліджень та/або інноваційних розробок українською та англійською мовами.  

СК0З. Здатність використовувати сучасні методології, методи та інструменти емпіричних і 

теоретичних досліджень у сфері економіки, методи комп'ютерного моделювання, сучасні цифрові 

технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у 

науковій та науково-педагогічній діяльності.  

СК05. Здатність виявляти, поглиблено аналізувати та вирішувати проблеми дослідницького 

характеру у сфері економіки з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень, у тому числі з 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції. 

СК07. Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні наукові проєкти в 

економіці та дотичні до неї міждисциплінарні підходи, проявляти лідерство та відповідальність при 

їх реалізації; комерціалізувати результати наукових досліджень та забезпечувати дотримання прав 

інтелектуальної власності. 

 
Результати навчання відповідно до освітньо-наукової програми (РН) 

 

РН01. Мати передові концептуальні та методологічні знання з економіки, управління 

соціально-економічними системами і на межі предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення фундаментальних і прикладних досліджень на рівні світових 

досягнень з відповідного напряму.  

РН03. Розробляти та досліджувати фундаментальні та прикладні моделі соціально-

економічних процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань 

та/або створення інноваційних продуктів у економіці та дотичних міждисциплінарних 

напрямах.  

РН04. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу 

інформації, зокрема, статистичні методи аналізу великих масивів даних та/або складної 

структури, спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи.  

РН09. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обrрунтування висновків 

належні докази, зокрема, результати теоретичного аналізу, емпіричних досліджень і 

математичного та/або комп'ютерного моделювання, наявні літературні дані.  

РН11 Розуміти механізми регулювання, функціонування та взаємодії соціально-

економічних систем різного рівня в сфері обігу товарів і послуг; розробляти інноваційні 

управлінські рішення з урахуванням чинників невизначеності та обмеженості ресурсів для 

забезпечення їх ефективності та розвитку. 

 



Дидактична карта дисципліни 
Назва теми, опис теми, завдання для самостійної роботи Календарний план курсу 

Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 

Оціню-

вання 

роботи, 

бали 

Тиждень 

семестру 
Дата 

Кіль-

кість 

годин 

3  семестр 

Тема 1. Теоретичні основи інновацій та інноваційної 

діяльності 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, ЗК04; СК01, 

СК03, СК07. 

Результати навчання: РН09, РН09, РН11. 

Завдання для СРС: 

1. Які існують міжнародні організації проекту? 

2. Порівняльний аналіз міжнародних стандартів 

управління проектами 

1-й за розкладом 1 лекція Лекція-візуалізація  

2-й за розкладом 1 практичне 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,0 

1-й – 2-й 
поза 

розкладом  
5 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою конспектування, 

тезування, рецензування, 

вирішення завдань 

2,0 

Тема 2. Методичні основи управління інноваційними 

проєктами 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, ЗК04; СК01, 

СК02, СК07. 

Результати навчання: РН03, РН04, РН11. 

Завдання для СРС: 

1. Які основні фактори впливу організації на проект? 

1-й за розкладом  1 лекція Лекція-візуалізація  

2-й за розкладом 1 практичне 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,0 

1-й-2-й 
поза 

розкладом 
5 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

2,0 

Тема 3. Стандарти з управління проєктами 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, ЗК04; СК01, 

СК05. 

Результати навчання: РН04, РН09, РН11. 

Завдання для СРС: 

1. Які особливості управління змістом проекту? 

2. Що таке довідник ієрархічної структури робіт (ІСР)? 

3-й за розкладом  2 лекція Лекція-візуалізація  

4-й за розкладом  1 практичне 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,0 

3-й-4-й 
поза 

розкладом 
5 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

2,0 

Тема 4. Управління плануванням і реалізацією 

інноваційного проекту 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, ЗК04; СК02, 

СК07. 

Результати навчання: РН03, РН04, РН09. 

Завдання для СРС: 

1. Форми зовнішніх організаційних структур: проектна 

команда, матрична організація.  

2. Гібридна організаційна структура: опис та застосування. 

3.Структура модульного зв’язку: суть та особливості 

застосування. 

 

 

3-й за розкладом  2 лекція Лекція-візуалізація  

4-й за розкладом  1 практичне 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,0 

3-й-4-й 
поза 

розкладом 
5 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

2,0 

Тема 5. Організаційні структури управління 5-й за розкладом  1 лекція Лекція-візуалізація  



інноваційними проєктами і процесами  

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, ЗК04; СК01, 

СК02. 

Результати навчання: РН03, РН04, РН11. 

Завдання для СРС: 

1. Які існують підходи до створення Work Breakdown 

Structure – WBS, Organization Breakdown Structure – OBS, 

Cost Breakdown Structure –CBS? 

2.Суть комбінованих структур: ABS (структура статей 

витрат) та RBS (структури ресурсів) 

6-й за розкладом  1 практичне 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,0 

7-й-8-й 
поза 

розкладом 
5 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

2,0 

Тема 6. Time-менеджмент проєкту  

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, ЗК04; СК01, 

СК05. 

Результати навчання: РН09, РН11. 

Завдання для СРС: 

1. Методи та підходи оцінки вартості операцій. 

2.Структура плану управління постачанням 

проекту. 

3. Рішення «виробляти чи купувати» 

5-й за розкладом  1 лекція Лекція-візуалізація  

6-й за розкладом  1 практичне 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,0 

5-й-6-й  
поза 

розкладом 
5 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

2,0 

Контрольна робота (теми 1-6) 6 -й 
поза 

розкладом 
   10,0 

Тема 7. Експертиза інноваційних проєктів  

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, ЗК04; СК01, 

СК03, СК07. 

Результати навчання: РН09, РН09, РН11. 

Завдання для СРС: 

1. Методи та інструменти управління якістю проекту. 

2.Види нормативної документації та технічної літератури, 

склад робочих та контрольних інструкцій з якості. 

7-й за розкладом  2 лекція Лекція-візуалізація  

8-й за розкладом  1 практичне 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,0 

7-й - 

8-й 

 

поза 

розкладом 
5 самостійна 

Самостійна робота з навчаль-

но-методичною літературою 
2,0 

Тема 8. Оцінювання економічної ефективності 

інноваційних проєктів 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, ЗК04; СК01, 

СК02, СК07. 

Результати навчання: РН03, РН04, РН11. 

Завдання для СРС: 

1. Підбір команди проекту. 

2.Організація діяльності команди. 

3.Психологічні аспекти управління персоналом. 

 

 

 

 

 

7-й за розкладом  2 лекція Лекція-візуалізація  

8-й за розкладом  1 практичне 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,0 

7-й - 

8-й 

 

поза 

розкладом 
5 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

2,0 



Тема 9. Фінансування інноваційних проєктів 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, ЗК04; СК01, 

СК05. 

Результати навчання: РН04, РН09, РН11. 

Завдання для СРС: 

1. Детальне та сітьове планування. 

2.Принципи ефективного управління часом. 

9-й за розкладом  1 лекція Лекція-візуалізація  

10-й за розкладом  1 практичне 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,0 

9-й - 

10-й 

 

поза 

розкладом 
5 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

2,0 

Тема 10. Управління ризиками інноваційних проєктів 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, ЗК04; СК02, 

СК07. 

Результати навчання: РН03, РН04, РН09. 

Завдання для СРС: 

1. Особливості застосування автоматизованих систем 

управління проектом. 

2.Характеристика програмного забезпечення Microsoft 

Project 

9-й за розкладом  1 лекція Лекція-візуалізація  

10-й за розкладом  1 практичне 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,0 

9-й - 

10-й 

 

поза 

розкладом 
5 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

2,0 

Тема 11. Команда інноваційного проєкту: формування, 

взаємодія, розвиток, культура, ефективність 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, ЗК04; СК01, 

СК02. 

Результати навчання: РН03, РН04, РН11. 

Завдання для СРС: 

1 Види проектного офісу (РМО). 

2.Рівні зрілості управління проектами організаціями. 

3.Модель зрілості ОРМ. 

11-й за розкладом  2 лекція Лекція-візуалізація  

12-й за розкладом  1 практичне 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,0 

11й -12й 

 

поза 

розкладом 
5 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

2,0 

Тема 12. Закупівлі та логістика у проєкті 

Формування компетентностей: ЗК01, ЗК02, ЗК04; СК01, 

СК05. 

Результати навчання: РН09, РН11. 

Завдання для СРС: 

1. Механізм логістичних ланцюгів в проекті 

11-й за розкладом  2 лекція Лекція-візуалізація  

12-й за розкладом  1 практичне 

Усне опитування, навчальна 

дискусія, обговорення 

ситуаційного завдання 

3,0 

11й-12-й  
поза 

розкладом 
5 самостійна 

Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою 

2,0 

Контрольна робота (теми 7-12) 12-й 
поза 

розкладом 
   10,0 

Есе 1-12-ий    
Самостійна робота з навчально-

науковою літературою, виконання 

та презентація есе 
20,0 

Разом    90   100 

 

 



Індивідуальне навчально-дослідне завдання. 

Серед форм самостійної роботи здобувачів передбачено виконання есе. Есе (реферативний 

огляд) – це науково-теоретичне дослідження одного з проблемних питань даної дисципліни. 

Написання есе проводиться з метою поглибленого вивчення найбільш важливих питань, що 

входять до цієї дисципліни. - Тематика есе пропонується кафедрою, будується у відповідності з 

програмою курсу і покликана розкрити та поглибити вузлові питання курсу. Тематику есе 

здобувач самостійно обирає з переліку запропонованих викладачем тем або подає власну 

пропозицію, яка узгоджується з викладачем.  

Есе повинно містити вступну частину, яка передбачає визначення актуальності обраного 

дослідження, визначення теми, завдання та мети дослідження, основну частину, зміст якої 

повинен відповідати визначеній у назві темі, вичерпно і всебічно її висвітлювати, висновки, які є 

підведенням підсумків дослідження, та список використаної літератури, оформлений згідно зі 

стандартом (мінімальна кількість джерел – 15). Обсяг зібраних і систематизованих матеріалів з 

відповідними посиланням по тексту на використану літературу повинен становити не менше 20 

аркушів формату А4 за умови використання комп’ютерної техніки (Вимоги щодо оформлення 

тексту: використання текстового редактора Word,  шрифт – Times New Roman, комп’ютерний 

набір – кегель 14, міжрядковий інтервал – „1,5‖, поля: зверху і знизу – по 20 мм, справа – 30 мм, 

зліва – 10 мм).  

При оцінюванні есе враховується виконання роботи та її захист. 

  

Тематика есе: 

1. Визначення проекту та продукту проекту, що досліджується (суть, результат). 

2. Характеристика проекту, а саме - класифікація запропонованого проекту, що  досліджується. 

3. Аналіз проекту, що повинен вміщати: аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища. 

4. Основні обмеження проекту. 

5. Життєвий цикл проекту. 

6. Бюджет проекту. 

7. Основні споживачі продукту проекту. 

8. Матриця відповідальності учасників проекту. 

9. Обмеження та умови проекту. Ініціація проекту. 

10. Головні ризики. 

11. План управління трудовими ресурсами (команда проекту, набір, розвиток). 

12. Організаційна структура. 

13. Побудовані відносно проекту WBS та OBS-структури. 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до Інтернет для: 

комунікації та опитувань; виконання самостійних завдань; проходження тестування (поточний, 

підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності MS Windows; MS Office; Google Chrome; Project Expert; 

Adobe Reader DC. 

 

Політика курсу 

o Курс передбачає роботу в колективі. 

o Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 
o Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються 

бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись за індивідуальним графіком за погодженням із керівником курсу та презентувати 
виконані завдання під час консультацій. 

o Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем 
лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх 
поглиблена проробка за рекомендованою літературою, а також виконання самостійних завдань 
з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

o Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 
o За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни здобувач вищої освіти отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке 



заняття. 
o Ліквідація заборгованості відбувається протягом встановленого терміну. При цьому 

оцінка знижується на 5 %. 

o Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 
рейтинг лише під час виконання завдань самостійної роботи. 

o Під час роботи над завданнями недопустимо порушення академічної доброчесності: 

при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації здобувач повинен вказати 

джерело, використане під час виконання завдання. 

o У разі виявлення факту плагіату здобувач вищої освіти отримує за завдання 0 балів і 

повинен повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

o Списування під час виконання робіт заборонені (у тому числі із використанням 

мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. 

 

Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, 

усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

 екзамен; 

 стандартизовані тести; 

 усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії); 

 перевірка виконання практичних завдань; 

 контрольні роботи (тести, висвітлення теоретичних питань, розв’язання ситуаційного 

завдання); 

 есе; 

 розрахункові роботи; 

 презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 презентації та виступи на наукових заходах. 
 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 
Вид контролю Види навчальної роботи Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.: 

- присутність на заняттях (при пропусках занять з 

поважних причин допускається відпрацювання 

пройденого матеріалу), ведення конспекту 

 Не передбачено 

 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.: 

- присутність на заняттях (при пропусках занять з 

поважних причин допускається відпрацювання 

пройденого матеріалу), робота в аудиторії (опитування, 

участь у навчальній дискусії, активність на занятті) 

за кожну тему  1 бал 

- участь в обговоренні ситуаційного завдання, розв'язу-

вання практичних задач (з оформленням письмового 

звіту) 

за кожну тему  2 бали 

За роботу на практичних заняттях здобувач максимально може отримати: 36 балів 

Самостійна робота, у т.ч.:  

- виконання завдань, винесених на самостійне вивчення 

(наявність завдань у Робочому зошиті з СРС) 

за кожну тему - 2,0 бали 

За виконання самостійної роботи здобувач максимально може отримати: 24 бали 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Письмова контрольна робота 1 максимальна оцінка – 10 балів 

Письмова контрольна робота 2 максимальна оцінка – 10 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка наукових 

публікацій, виконання наукових досліджень, написання 

есе, тощо 

до 20 балів  

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(екзамен) 

Виставляється за результатами поточного оцінювання 
Критерії оцінювання зазначено у 

таблиці 



 

Розподіл балів за темами для поточного контрою знань здобувачів поданий у таблиці. 

Для екзамену 

Робота в аудиторії, поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 КР1 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 КР2 ЕСЕ  

100 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 10 20 

Т1, Т2 ... Т12 – порядковий номер теми занять і максимальні бали. 

 

Для екзамену, який проводиться в комбінованій формі 

 

 

При проведенні екзамену максимально за тести – 50 балів, за ситуаційні задачі – 50 балів. 

Тестування (50 тестів) Сума 

1 бал за кожну правильну відповідь 

100 

Бал 0-50 

Розв’язок ситуаційних задач 

Критерій 

Задача 

розв’язана 

невірно; 

відповідь на 

ситуативне 

завдання є 

необґрун-

тованою та 

алогічною 

Порушено алгоритм 

розв’язку задачі і 

присутні помилки 

при розрахунках, 

відсутні висновки; 

обґрунтування 

відповіді до 

ситуаційного 

завдання є слабко 

аргументованим і в 

окремих аспектах 

алогічним 

Порушено алгоритм 

розв’язку задачі або 

присутні помилки 

при розрахунках, 

відсутні висновки; 

обґрунтування 

відповіді до 

ситуаційного 

завдання є слабко 

аргументованим або в 

окремих аспектах 

алогічним 

Відповідь на 

ситуаційне 

завдання є 

недостатньо 

аргументо-

ваною; 

алгоритм 

розв’язку задачі 

є вірним, однак 

допущені 

помилки  

при розрахунках 

Відповідь на 

ситуаційне 

завдання є 

недостатньо 

аргументо-

ваною; 

алгоритм 

розв’язку задачі 

є вірним, однак, 

допущені 

незначні 

помилки при 

розрахунках 

Відповідь 

містить 

послідовний 

та аргументо--

ваний 

розв’язок 

задачі 

(завдання); 

вірно зроблені 

розрахунки до 

задачі 

Бал 0 -29 30 - 31 32 - 38 39 - 40 41-44 45-50 



 



Рекомендовані джерела інформації на 2023-2024 навчальний рік 
Назва теми Рекомендовані джерела інформації до теми (Основна література; допоміжна література; 

інформаційні ресурси в Інтернеті) 

1 2 

Тема 1. 

Теоретичні 

основи 

інновацій та 

інноваційної 

діяльності 

1. Gorodnichenko Y. Schnitzer M. Financial constraints and innovation: why poor 

countries don’t catch up [Електронний ресурс] // NBER Working Paper 15792. – Режим 

доступу: http://www.nber.org/papers/w15792.pdf 

2. Gross expenditures on R&D, by performing and funding sectors [Електронний ресурс] 

// Science and Engineering Indicators 2014. – Режим доступу: 

http://www.nsf.gov/statistics/seind14/ 

3. Schein E. Organisation Culture and Laedership . San- Francisco, 1985. 324 p. 

4. Tuckman, Bruce W "Developmental sequence in small groups". Psychological Bulletin. 

(1965). 63 (6): 384–399. 

5. Бабаєв В.М. Управління проектами: навчальний посібник для студентів 

спеціальності «Управління проектами» /В.М. Бабаєв. – Харків: ХНАМГ, 2016. – 244 с. 

6. Батенко Л.П. Управління проектами: навч. Посібник /Л.П.Батенко, 

О.А.Загородніх, В.В. Ліщинська. — К.: КНЕУ, 2013. — 231 с. 

7. Белик Т.В., Кручинина Е.В. Эффективность команды инновационного проекта // 

Проблемы экономики и менеджмента. 2015. № 4 (44). С.6-9. 

8. Бушуев С.,Бушуева Н. Управление проектами: основы проф. знаний и система 

оценки компетентности проектных менеджеров (National Competence Baseline, NCB 

UA Version 3.1). Изд. 2-е. К.: ІРІДІУМ, 2021. 208 с. 

9. Франів І.А. Вплив інноваційних розробок сьогодення на формування чинників 

розміщення підприємств. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: Збірник тез 

доповідей VIІ Міжнародної науково-практичної конференції. 26-28 вересня 2013 р. 

Суми: ТОВ «ДД «Папірус»», 2013. С. 281 – 282. 

10. Франів І.А., Лучин О.М. Інноваційний потенціал регіону в умовах сталого 

розвитку. Актуальні проблеми економіки. –. - №5 (227). 2020. С. 11-17 

Тема 2. 

Методичні 

основи 

управління 

інноваційними 

проєктами 

 

1. Батенко Л.П. Управління проектами: навч. Посібник /Л.П.Батенко, 

О.А.Загородніх, В.В. Ліщинська. — К.: КНЕУ, 2013. — 231 с. 

2. Белик Т.В., Кручинина Е.В. Эффективность команды инновационного проекта // 

Проблемы экономики и менеджмента. 2015. № 4 (44). С.6-9. 

3. Бушуев С.,Бушуева Н. Управление проектами: основы проф. знаний и система 

оценки компетентности проектных менеджеров (National Competence Baseline, NCB 

UA Version 3.1). Изд. 2-е. К.: ІРІДІУМ, 2021. 208 с. 

4. Васюренко О.В. Ризик як складова економічних процесів // Фінанси України. – 

2005. № 7. С.68–74 

5. Види і джерела фінансування інноваційної діяльності [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://www.managerhelp.org/hoks-1580-2.html 

6. Даве В., Кестел Д. Руководство к своду знаний по управлению проектами 

(Руководство PMBOK). 5-е изд. Atlanta: Project Management Institute, 2019. 614 с. 

7. Джерела та механізми фінансування місцевого економічного розвитку. Навч. 

посіб. – К.: Центр громадської експертизи, Проект «Місцевий економічний розвиток 

міст України», 2013. – 176 с. 

8. Франів І.А. Роль інновацій в розміщенні продуктивних сил країни. Маркетинг і 

менеджмент інновацій. Суми: ТОВ ВТД «Університетська книга». 2012. № 4. С. 318 – 

323 

9. Franiv I.A. Innovative processes impact on the factors optimal number formation of the 

enterprise location. Маркетинг і менеджмент інновацій. Суми: ТОВ ВТД 

«Університетська книга», 2014. № 4. С. 115 – 120 
 

https://econpapers.repec.org/article/scn032872/
https://econpapers.repec.org/article/scn032872/
https://econpapers.repec.org/article/scn032872/
https://econpapers.repec.org/article/scn032872/


Тема 3. 

Стандарти з 

управління 

проєктами 
 

1. Батенко Л.П. Управління проектами: навч. Посібник /Л.П.Батенко, 

О.А.Загородніх, В.В. Ліщинська. — К.: КНЕУ, 2013. — 231 с. 

2. Белик Т.В., Кручинина Е.В. Эффективность команды инновационного проекта // 

Проблемы экономики и менеджмента. 2015. № 4 (44). С.6-9. 

3. Бушуев С.,Бушуева Н. Управление проектами: основы проф. знаний и система 

оценки компетентности проектных менеджеров (National Competence Baseline, NCB 

UA Version 3.1). Изд. 2-е. К.: ІРІДІУМ, 2021. 208 с. 

4. Васюренко О.В. Ризик як складова економічних процесів // Фінанси України. – 

2005. № 7. С.68–74 

5. Види і джерела фінансування інноваційної діяльності [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://www.managerhelp.org/hoks-1580-2.html 

6. Даве В., Кестел Д. Руководство к своду знаний по управлению проектами 

(Руководство PMBOK). 5-е изд. Atlanta: Project Management Institute, 2019. 614 с. 
 

Тема 4. 

Управління 

плануванням і 

реалізацією 

інноваційного 

проекту 
 

1. Збаразська Л.О. Управління проектами: навч. посібник для студ. вищих навч. 

закл. / Л.О.Збаразська, В.С.Рижиков, І.Ю.Єрфорт, О.Ю.Єрфорт. — К. : Центр учбової 

літератури, 2018. — 168 с. 

2. Роджерс Е. Дифузія інновацій / пер. з англ. Василя Старка. К.: КМА, 2009. - C.31. 
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