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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

Ресурс годин на вивчення дисципліни «Управління проектами в енергетиці» згідно з 

чинним РНП,  розподіл по семестрах і видах навчальної роботи для різних форм навчання 

характеризує таблиця 1.  

 

Таблиця 1 – Розподіл годин, виділених  на вивчення дисципліни «Управління 

проектами в енергетиці» 

 

 

 

 

 

 

Найменування показників  

Всього  Розподіл по семестрах  

 

Семестр 2 Семестр ___ 

Денна 

форма 

навчання 

(ДФН) 

Заочна 

(дистанцій

на) 

форма 

навчання) 

(ЗФН) 

Денна 

форма 

навчання 

(ДФН) 

Заочна 

(дистанці

йна) 

форма 

навчання) 

(ЗФН) 

Денна 

форма 

навчання 

(ДФН) 

Заочна 

(дистанці

йна) 

форма 

навчання) 

(ЗФН) 

Кількість кредитів ЕСТS   3 3 3 3   

Кількість модулів 1 1 1 1   

Загальний обсяг часу, год 90 90 90 90   

Аудиторні заняття, год, у т.ч.: 30 10 30 10   

лекційні заняття 12 4 12 4   

семінарські заняття - - - -   

практичні заняття  18 6 18 6   

лабораторні заняття - - - -   

Самостійна робота, год, у т.ч. 60 80 60 80   

виконання курсової роботи - - - -   

виконання контрольних  

(розрахунково-графічних) робіт  

- - - -   

опрацювання матеріалу,  

викладеного на лекціях  

20 20 20 20   

опрацювання матеріалу, 

винесеного на самостійне  

вивчення 

20 40 20 40   

підготовка до практичних  

занять та контрольних заходів  

20 20 20 20   

підготовка звітів з лабораторних 

робіт 

- - - -   

підготовка до екзамену 

 

- - - -   

Форма семестрового контролю  диференційо-

ваний залік 

диференційо-

ваний залік 

 

 
        



 

2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Протягом багатьох століть людству доводилося реалізовувати безліч проектів. 

Зростаюча складність проектів, з одного боку, і накопичений досвід керування, з іншого, 

зробили необхідним і можливим створення ідеології й методології управління проектами. 

Бурхливий розвиток кібернетики, теорії управління й дослідження операцій у середині 20 

сторіччя дозволило створити ряд формальних моделей і тим самим закласти систематичну 

наукову основу управління проектами.  

Мета вивчення дисципліни – дати майбутнім спеціалістам сучасні прикладні знання 

з основних аспектів управління проектами в енергетиці; набути навичок адаптації і 

впровадження проектних рішень у практичну діяльність. 

           У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі результати 

навчання через знання, уміння та навички: 

– застосовувати актуальну інформацію щодо діяльності, в поєднанні з нормативними 

документами, для досягнення як комерційних, так і некомерційних цілей; 

– раціонально розподіляти як матеріальні, так і нематеріальні ресурси.; 

– раціонально оцінювати ефективність реалізації проекту з точки зору його 

тривалості; 

 здійснювати планування, організацію та контроль за впровадженням проекту; 

– доцільно розподіляти бюджет на пріоритетні блоки та здійснювати періодичну 

оптимізацію витрат. 

          Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої освіти України: 

           загальних:  

− здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

− здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

− уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

− здатність приймати обґрунтовані рішення; 

− компетенції, що визначають володіння усним і письмовим спілкуванням, зокрема 

іноземними мовами; 

− компетенції, пов’язані з виникненням інформаційного суспільства, володінням 

новими технологіями, розуміння їх застосування, здатністю до аналізу й відбору 

дедалі більших обсягів інформації та реклами. 

           фахових:    

− здатність виконувати техніко-економічну оцінку інвестиційної діяльності у 

реалізацію проектів з енергетики; 

− здатність розроблення проектів щодо провадження енергоефективних систем 

перетворення та розподілу енергії; 

− здатність будувати та реалізувати функціювання проектів в енергетиці та оцінювати 

ризики від інновацій на енергетичних підприємствах. 

Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати 

навчання, передбачені відповідним стандартом вищої освіти України: 

1. Уміння проводити соціологічні та маркетингові дослідження. 

2. Здатність розробити проект щодо провадження енергоефективних систем 

перетворення та розподілу енергії. 

3. Здатність виконати техніко-економічну оцінку проектів у енергетиці. 

4. Здатність впроваджувати методи управління ефективним енерго-використанням. 

5. Уміти керувати ресурсами в енергетичній галузі. 



 

3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА   ДИСЦИПЛІНИ 

 

З.1 Тематичний план  лекційних занять  

 

      Тематичний план  лекційних занять  дисципліни “Управління проектами в енергетиці”  

характеризує таблиця 2. 

 

Таблиця 2 –Тематичний план  лекційних занять  

 

Шифр 

 

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), тем (T) 

та їх зміст  

 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий 

номер 

розділ, 

підрозділ ДФН ЗФН 

М 1 Управління проектами в енергетиці 12 4   

ЗМ1 Основні поняття управління проектами. 

Проекти в енергетиці 

2 2   

Т 1.1 Суть і значення управління проектами для 

енергетичної галузі. Менеджмент ідей. Базис 

проектної діяльності. Команда проекту 

1  1, 2, 3, 

4, 5, 

д.2 

 

Т 1.2  Маркетингова стратегія 1  1, 5, 

д.1 

 

ЗМ2 Життєвий цикл проектів. Особливості для 

енергетики 

10 2   

Т 2.1 Планування проекту. Часові контури виконання 

проекту 

2  2, 5, 

д.3 

 

Т 2.2 Розподіл ресурсів проекту 2  3, 4, 5, 

д.4 

 

Т 2.3 Управління ризиками проекту 2  1, 3, 5  

Т 2.4 Витрати та бюджет проекту 2  2, 4  

Т 2.5 Управління якістю проекту 2  5  

                 Всього: 

                 Модуль – 1,  змістових модулів – 2 

 

 

3.2 Теми практичних занять 

 

      Теми практичних занять дисципліни “Управління проектами в енергетиці” наведено у 

таблиці 3. 

 

     Таблиця 3 – Теми практичних  занять 

 

Шифр 

 

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

тем практичних занять 

 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий 

номер 

розділ, 

підрозділ 
ДФН ЗФН 

М 1 Управління проектами в енергетиці 18 6   

ЗМ1 Основні поняття управління проектами. 

Проекти в енергетиці 
4 - 

  

П 1.1 Вступне заняття. Основні практичні аспекти 
принципів управління проектами 

4  1п 1 



 

Шифр 

 

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ), 

тем практичних занять 

 

Обсяг 

годин 

Література 

поряд-

ковий 

номер 

розділ, 

підрозділ 

ДФН ЗФН 

ЗМ2 Життєвий цикл проектів. Особливості для 

енергетики 

14 6   

П 2.1 
Розроблення логіко-структурної матриці 

проекту 

4  1п 2 

П 2.2 
Розроблення плану дій проекту 4  1п 

 

3 

П 2.3 Розподіл ресурсів проекту 2  1п 4 

П 2.4 
Управління ризиками. Моніторинг проекту. 

Сталість проекту 

2  1п 5 

П 2.5 Розроблення бюджету проекту 2  1п 6 

 

3.3 Завдання для самостійної роботи студента 

 

         Перелік матеріалу, який виноситься на самостійне вивчення,  наведено у таблиці 4.  

 

     Таблиця 4 – Матеріал, що виноситься на самостійне вивчення 

 

Шифри  

Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

питання, що виноситься  

на самостійне вивчення   

 

Обсяг 

годин 

Література 

порядковий 

номер 

розділ, 

підрозділ 

М 1 Управління проектами в енергетиці 60   

ЗМ1 Основні поняття управління проектами. 

Проекти в енергетиці 

20   

Т 1.1 Основи прийняття управлінських рішень. 

Бізнес-аналіз та управління проектами. 

Стандарти управління проектами. Особливості 

застосування нормативних документі до 

проектного управління в енергетиці. 

10 1с  

Т 1.2 Зв’язок між управлінням проектами, 

управлінням операційною діяльністю та 

організаційною стратегією. Звід знань з 

управління проектами та бізнес-цінності. 

10 1с  

ЗМ2 Життєвий цикл проектів. Особливості 

для енергетики 
40 

 

 

 

 

Т 2.1 Управління інтеграцією проекту на прикладі 

енергетичних компаній. Групи процесів. 
4 1с  

Т 2.2 Вплив організації на управління проектами. 

Навики міжособистісного спілкування 

керівника проекту. Зацікавлені сторони і 

керівництво проектом. 

10 1с  

Т 2.3 Особливості аутсорсингу та його вплив на 

ефективність проекту. Управління змінами 

проекту. 

10 1с  

Т 2.4 Управління вартістю проекту. Планування, 

забезпечення та контроль якістю проектів. 
6 1с  

Т 2.5 Інструменти та методи фінансового управління 

проектом. Визначення бюджету проекту. 
10 1с  

 



 

4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

4.1 Основна література 

 

1. Батенко Л.П. Управління проектами: навч. посіб. / Л.П.Батенко, О.А.Загородніх, 

В.В.Ліщинська. - К.: КНЕУ, 2005. - 231 с. - 231. 

2. Кобиляцький Л.С. Управління проектами: навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - 200 с. 

3. Тарасюк Г.М. Управління проектами: навч. посіб. - 2-ге вид. - К.: Каравела, 2012. - 

320 с.: рис., табл. - 318-319 

4. Веретенников В.І. Управління проектами: навч. посіб. / В.І.Веретенников, 

Л.М.Тарасенко, Г.І.Гевлич. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 280 с. - 276-279. 

5. Гудзь О.Є. Менеджмент ідей та управління проектами: Навч. посібник / О.Є. Гудзь, 

А.А. Глушенкова. – К.: Планета людей, 2016. – 156 с. 

 

4.2  Додаткова література 

 

1.  Управління проектами: навч. посіб. / Л.О.Збаразська, В.С.Рижиков, І.Ю.Єрфорт, 

О.Ю.Єрфорт. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 168 с. - 167. 

2. Кузьміних В.О. Трирівнева корпоративна система управління проектами // 

Реєстрація, зберігання і обробка даних. - К.: ІПРІ НАН України, 2009. - Т. 11. - № 3. - С. 75-

82. 

3. Логачова Л.М. Управління проектами: навч. посіб. / Л.М.Логачова, О.В.Логачова. - 

Суми: Університетська книга, 2011. - 208 с.: рис., табл. - 203-204. 

4. Ноздріна Л.В. Управління проектами: підручник / Л.В.Ноздріна, В.І.Ящук, 

О.І.Полотай. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 432 с. 

 

4.3 Література та методичне забезпечення  практичних занять  

 

1п.  Управління проектами в енергетиці: практикум МВ 02070855 – 10589 – 2016/ 

Н.Л.Тацакович, І.Р.Ващишак, Л.Я.Жовтуля. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. - 35 с. 

 

4.4 Література та методичне забезпечення  самостійної роботи 

 

1с. Управління проектами в енергетиці: методичні вказівки для самостійної та 

індивідуальної роботи / Н.Л. Тацакович. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 38 с.  

2с. Управління проектами в енергетиці: методичні вказівки для контрольних робіт / 

І.Р. Ващишак, – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 17 с. 

 

 

 

 



 

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

 

        Оцінювання знань студентів проводиться за результатами  комплексних контролів за 

двома змістовими модулями ЗМ1 і ЗМ2. Модульний контроль за кожним змістовим модулем 

передбачає контроль теоретичних знань і практичних навиків. Схему нарахування балів при  

оцінюванні знань студентів з дисципліни наведено в таблиці 5. 

 

Таблиця 5 – Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань студентів  

з дисципліни “Управління проектами в енергетиці” 

 

Види робіт, що  контролюються Максимальна  

кількість балів 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ1  10 

Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ1 10 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістового модуля ЗМ2  30 

Контроль засвоєння практичних навиків змістового модуля ЗМ2 50 

      Усього 100 

              

         Диференційований залік з дисципліни виставляється студенту відповідно до чинної 

шкали оцінювання, що наведена нижче. 

 

  Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку, курсового 

проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

67-74 D 
задовільно  

60-66 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 


