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1.  Коротка анотація до курсу – в дисципліни «Управління інноваційними проектами»   розглянуто  теоретичні  й  

методичні  основи  управління проектами, процес їх вибору і структуризації, планування  ресурсів  і  бюджету,  проектне  

фінансування,  організаційні  структури,  моніторинг і контроль проекту, управління якістю і ризиками проекту,  

організація  проведення  торгів  за  проектами,  формування  і  розвиток  проектної команди та програмне забезпечення 

управління. Особливу увагу приділено управлінню інтелектуальною власністю, яка виникає в процесі розробки 

інноваційного проекту. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни у магістрів повинні бути сформовані такі компетентності, як 

здатність: 
Відпопвідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю  

073 Менеджмент 

Відповідно до освітньо-професійної програми  

«Управління інтелектуальною власністю» 

ЗК1. Здатність  проведення досліджень  на відповідному рівні; Здатність до проведення наукових досліджень та управління ОІВ на 

всіх етапах наукового процесу 

СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість; 

Здатність  управляти  інноваційними проектами : 
 - розробляти і обґрунтовувати концепцію проекту; 

- оцінювати ефективність проекту; 

- виконувати техніко-економічне обгрунтування проекту; 

- розробляти бізнес-план проекту; 

- виявляти ОІВ і своєчасно здійснювати їх охорону та захист; 

- здійснити комерціалізацію проекту. 

Здатність проводити аналіз новизни та ефективності наукових та 

науково-технічних досягнень, що є результатами  інноваційної 

діяльності для здійснення інноваційного підприємництва 

Здатність знаходити і оцінювати нові ринкові можливості і 

формулювати  бізнес-ідею  

СК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та  

ефективного самоменеджменту 

Здатність постійно підвищувати професійну компетентність як фахівця 

у сфері управляння ІВ   

 

2.  Мета та цілі курсу -  формування системи теоретичних знань і практичних навичок за методологією управління 

інноваційними проектами, формування у студентів розуміння організації і управління процесами створення, в тому числі 

об'єктів інтелектуальної власності, а також   розробки і реалізації інноваційного проекту в сучасних умовах. 

3.  Формат навчальної дисципліни - Вказується формат проведення (викладання) дисципліни: 

Змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної освіти;  



4.  Результати навчання –вказуються результати навчання, що отримає здобувач після вивчення дисципліни 

Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

ПР4. Обґрунтовувати та 

управляти проектами, 

генерувати підприємницькі 

ідеї; 

ПР 4.1: знання  методології, підходів, методів  та форм  управління інноваційними проектами. 

ПР4.2.:знати основні алгоритми, які використовуються для обґрунтування управлінських рішень при плануванні та 

виконанні інноваційних проектів; 

ПР.4.3: знання про організацію проектної діяльності в науково-дослідних установах та підприємствах; 

ПР 4.4: розуміння функціонування особливостей організаційних  форм управління ІВ на всіх стадіях життя 

інноваційних проектів. 

ПР4.5: здатність організувати отримання додаткового прибутку за рахунок управління ІВ в інноваційних проектах 

(інноваційному підприємництві). 

ПР4.6: володіти прийомами  і інструментарієм в ході відбору, аналізу, стратегії, планування, організації та 

реалізації інноваційних проектів.  

ПР4.7:володіти  методами управління  ОІВ з урахуванням законодавчої бази в сфері інноваційної діяльності та 

інтелектуальної власності 

ПР 4.8: сприяти створенню і реалізації нових конкурентоспроможних продуктів і процесів для внутрішнього і 

зовнішнього ринку. 

 

5.   Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин 

(кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 20 Опитування, використання тестового контролю,. 

Практичні заняття 10 Опитування, вирішення ситуаційних завдань, ділові ігри, індивідуальні презентації 

Лабораторні заняття – – 

Самостійна робота 80 Окремі елементи самостійної роботи є складовими практичних робіт. Перевіряються під час захисту 

практичних робіт шляхом опитування та вирішення компетентнісних задач. 

Всього 120 (4 кредити) Підсумковий контроль: екзамен, курсова робота 

 

 

 

 



6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний  

рік 

Курс 

(рік 

навчан

ня) 

Семестр 

Спеціальність 

(спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2020/2021 1 2 (весна) 073 Менеджмент, 

Управління інтелектуальною 

власністю 

нормативна (Н) 

 

7. Пререквізити. Пререквізитами дисципліни « Управління інноваційними проектами» є дисципліни : «Основи 

Менеджменту» , «Економіка інтелектуальної власністю», «Маркетінг інтелектуальної власністю» «Управління якістю та 

змінами».  

 

8. Постреквізити . Постреквізитами дисципліни « Управління інноваційними проектами» є дисципліна  «Корпоративне  

управління» , «Виробнича практика», «Переддипломна практика», виконання та захист кваліфікаційної роботи. 

 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – комп’ютери,   стандартний пакет Microsoft Office, 

прикладне програмне забезпечення в залежності від напряму наукової роботи студента.  

 

10. Політики курсу – викладання дисципліни  ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ сукупності етичних 

принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, 

(http://do.uipa.edu.ua/pluginfile.php/2670/mod_resource/content/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%

D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E.pdf).  

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, 

списування, обман.  

1.Заняття можуть бути пропущені тільки з поважної причини і відпрацьовуватися. 

http://do.uipa.edu.ua/pluginfile.php/2670/mod_resource/content/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E.pdf
http://do.uipa.edu.ua/pluginfile.php/2670/mod_resource/content/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E.pdf


2. Написання есе, тез на наукові конференції, курсові та дипломні роботи  перевіряються за програмою "Антиплагіат" і 

повинні містити не менше 60% оригінального тексту; 

3. Пропуск занять, порушення норм поведінки в аудиторії впливає на  зниження інтегральної  бальної  оцінки студента 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Робота протягом семестру 
Підсумковий тест 

(екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

27 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

7 8 8 8 7 12 8 15 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 

 

11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

№ 

тижня 

Вид і номер 

занять 

Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовій модуль1. Основи управління інноваційними  проектами. 

 

1 

Лекція 1 Основні положення управління інноваційними 

проектами.  

2 

Практичне заняття 

1 

Обґрунтування концепції проекту.  2 

 Самостійна робота 

1. 

Робота з лекційним матеріалом. Відповіді на 

контрольні питанняю. 

6 

2 

Лекція 2 Розробка концепції управління проектами. 2 

Практичне заняття 

1 

Маркетингові дослідження ринку. 2 

Самостійна робота  Формування інвестиційного замислу проекту. 8 

3 

Лекція 3 Планування і організація робіт по інноваційному 

проекту. 

4 

Практичне заняття 

3 

Визначення конкурентоспроможності продукту, 

створеного за проектом 

2 

Самостійна робота Самостійно провести  маркетингові дослідження 7 



3 ринку  по конкретному інноваційному  проекту. 

4 

Лекція 4 Управління проектним фінансуванням.  2 

Практичне заняття 

4 

Техніко-економічно обґрунтування проекту. 

Організація робіт по проекту 

2 

Самостійна робота 

4 

Тести  по  темам  15 

Всього за змістовий модуль 1 – 54 год. (лекцій – 10 год., ПЗ – 8 год., СР – 36 год.) 

 

Змістовій модуль 2. Функції і підсистеми управління проектами. 

5 

Лекція 5.  Маркетинг інноваційного проекту при наявності ОІВ . 2 

Практична робота 

5 

Проведення робіт із забезпечення правової охорони 

ОІВ в проекті 

2 

Самостійна робота 

5 

Організаційні структури управління проектом. 8 

6 

Лекція 6 Планування виконання проекту. Оцінка проекту 2 

Практичне заняття 

6 

Методи оцінки ефективності інноваційних проектів 4 

Самостійна робота 

6 

Організація проектного фінансування 9 

7 

Лекція 7 Управління ризиками проекту 2 

Практичне заняття 

7 

Оцінка ризиків в інноваційних проектах 2 

Самостійна робота 

7 

Функції менеджера проекту 8 

8 

Лекція 8  Управління вартістю проекту 4 

Практичне заняття 

8 

Визначення вартості прав на ОІВ. прогнозування 

грошових потоків та їх дисконтування 

4 

Самостійна робота 

8 

Управління вартістю проекту. Тести по темам  19 

Всього за змістовий модуль 2 – 66 год. (лекцій – 10 год., ПЗ – 12 год., СР – 44 год.) 

 

Всього з навчальної дисципліни 1 – 120 год. (лекцій – 20 год., ПЗ – 20 год.,  СР – 80 год.)  

 

 



12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання:Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж 

семестру/еказамен (іспит) - 73/27 

 

Шкала оцінювання та критерії: національна та ECTS 

Підсумкова оцінка  
Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

 

90 – 100 А відмінно   

Студент володіє знаннями предмета в повному обсязі навчальної дисципліни, 

досить глибоко осмислює дисципліну; самостійно, в логічній послідовності і 

вичерпно відповідає на всі завдання (практичні, самостійні) підкреслюючи 

при цьому найістотніше, вміє аналізувати, порівнювати, класифікувати, 

узагальнювати, конкретизувати і систематизувати вивчений матеріал, 

виділяти в ньому головне: встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; чітко 

формує відповіді, вирішує ситуаційні задачі підвищеної складності; добре 

знайомий з основною і додатковою літературою, пов'язує теоретичні аспекти 

Види робіт здобувача 

Види робіт 

Кількіс

ть 

робіт 

Кількість 

балів, що 

може 

отримати 

студент за 

один вид 

роботи 

Кількість балів, що може 

отримати студент за 

заданий вид роботи 

1.Експрес-контроль поточного теоретичного матеріалу 20 0-1 0-20 

2.Практичні завдання  5 0-5 0-25 

3.Самостійна робота в дистанційному режимі 5 0-5 0-25 

4.Підсумковий модульний контроль 1 0-3 0-3 

5.Кількість балів, що може отримати студент протягом семестру за всіма видами робіт 0-73 

6.Кількість балів, що може отримати студент на іспиті 0-27 

Сума 0-100 



предмета з практичним застосуванням у майбутній професійній діяльності.. 

82 – 89 В 

добре  

Студент  володіє знаннями дисципліни майже в повному обсязі програми (є 

прогалини знань тільки в деяких, особливо складних справах); самостійно і 

частково при навідних питаннях дає повноцінні відповіді  на питання 

викладача;  не завжди виділяє найбільш істотне обгрунтування питання, не 

допускає разом з тим серйозних помилок у відповідях; вміє вирішувати легкі 

та середньої тяжкості ситуаційні задачі; добре знайомий з основною 

літературою. 
74 – 81 С 

64 – 73 D 

задовільно  

Студент  володіє основним обсягом знань з дисципліни; проявляє труднощі в 

самостійних відповідях, оперує неточними формулюваннями; в процесі 

відповідей допускаються помилки по суті питань. Студент здатний 

вирішувати лише найлегші завдання, володіє тільки обов'язковим мінімумом 

компетенцій 

Студент демонструє мінімальний рівень володіння як теоретичним 

матеріалом, так і практичними навичками. Не в повному обсязі або 

несвоєчасно виконує завдання самостійної роботи. Практичні завдання  

містят суттєві недоліки.   

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 

незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

Студент  не освоїв обов'язкового мінімуму знаний предмета, має багато 

пропусків аудиторних занять, не здатний відповісти на питання  

самостійної роботи,  навіть при додаткових навідних питаннях викладача 

Студент не володіє предметом і  необхідна серйозна подальша робота і 

повторне вивчення дисципліни 

0 – 34 F 

незадовільно 

з 

обов’язковим  

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового контролю (екзамен):  

1.Відпрацювання усіх практичних робіт; 



2.Наявність не менше 50 балів за поточну роботу. 

 

 

Критерії оцінювання іспиту, який складається з 27 тестових завдань 

Кількість балів Критерії оцінювання 

25-27 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Правильно вирішив  90%-100% завдань. 

18-24 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом. Правильно вирішив 80%-90% завдань.. 

13-17 В цілому володіє навчальним матеріалом. Правильно вирішив 60%-80% завдань. 

7-12 «Задовільно».  Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Правильно вирішив менш за 40%-60 

% завдань 

1-6 «Незадовільно». Частково володіє навчальним матеріалом. Правильно вирішив  менш 30%-40% завдань. 

0-5 Не володіє навчальним матеріалом. Не вирішив жодного тестового завдання. 

 

Бали  за виконання курсового проекту (роботи) 

Пояснювальна записка 
Ілюстративна  

частина 
Захист роботи Сума 

до 60 до 10 до 30 100 

 

13. Питання до екзамену 

1.Поняття і завдання проекту. 

2.Види проектів.  

3.Класифікація проектів.  

4.Проектне управління.  

5. Підбір команди проекту. 

6.Проект як об'єкт управління . 

7. Взаємозв'язок з функціональним менеджментом 

8. Активи проекту.  

9. Попередній бізнес-план проекту. 



10.Принципи побудови організаційних структур управління проектами. 

11. Послідовність і етапи розробки проекту. 

12.  Облік зовнішнього і внутрішнього середовища проекту. 

13.  Планування робіт. 

14.Джерела фінансування проекту.  

15.Вибір джерел фінансування проекту. 

16. Пошук джерел фінансування.  

17.Організаційні форми фінансування 

18.Управління маркетингом. 

19.Сучасна концепція маркетингу в управлінні проектами.  

20.Маркетингові та патентні дослідження.  

21.Вивчення ринку.  

22. Визначення конкурентоспроможності продукту за проектом. 

23Процеси планування.  

24. Визначення ресурсів, постачальників ресурсів.  

25. Мережеве, календарне планування.  

26. Управління командою проекту. 

27.Управління ризиками проекту. 

28. Основні поняття ризиків. 

29. Кількісний та якісний аналіз ризиків. 

30. Методи мінімізації ризиків. 

31.Підходи, методики і методи оцінки проектов. 

32.Оценка вартості проекту з урахуванням наявності ОІВ. 

33.Визначення ефективності проекту. 

34.Елементи вартості проекту. 

35. Очікувані розміри витрат. 

36. Оцінка ОІВ. 

 

 



14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Лазарєв, М. І. Патентознавство і авторське право: навч. посібник для студ. денної та заоч. форми навч. всіх спец. / М. 

І. Лазарєв, В. М. Тіманюк, Н. П. Рубан; Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної педагогіки та інтелектуальної власності. - 

Харків: ФОП Мезіна, 2017. - 228 с. 

2. Тіманюк В. М. Управління проектами: конспект лекцій для студ. ОС «магістр» денної та заоч. форм навч. зі спец.: 

073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління інтелектуальною власністю» /  В. М. Тіманюк / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. 

М. Тіманюк . – Харків : [б. в.], 2018. – 108  с. 

3. Полякова, Ю. В. Міжнародний інноваційний менеджмент: навч. посібник у тестах/ Ю. В. Полякова, З. Я. Макогін; 

УКООПСПІЛКА, Львівська комерц. акад.. - Львів: Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 240 с. 

4. Кожушко, Л. Ф. Управління проектами: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. галузі знань "Менеджмент і 

адміністрування"/ Л. Ф. Кожушко, С. М. Кропивко; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. - Київ: Кондор, 

2014. - 388 с. 

5. Шматько, Н. М. Управління проектами: навч. посібник для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 7(8)030601.01 

Менеджмент організацій і адміністрування/ Н. М. Шматько; Укр. інж.-пед. акад.. - Х.: [б. в.], 2013. - 128 с. 

6. Матвіїшин, Є. Г. Планування проектних дій: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл./ Є. Г. Матвіїшин; М-во освіти і 

науки України, Львовский регіональний ін-т держ. управління Нац. академії держ. управління при Президентові України. - 

Київ: Хай-Тек Прес, 2008. - 216 с. 

7. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 18 вересня  Назва1991року №1561-XII. – 

Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.  з титул. екрану. 

8. Про концесії [Електронний ресурс] : Закон України від 16 липня 1999 року №997-  Назва з титул. екрану.XIV. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997-14.  3. Порядок затвердження проектів будівництва і проведення 

 

Додаткова (допоміжна) література 
1. Афанасьєв  М.В.,  Гонтарева  І.В.  Управління  проектами:  навчальнометодичний посібник / Афанасьєв М.В., 

Гонтарева І.В. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. – 272 с.  

2.Ноздріна Л. В. Управління проектами: Підручник / Л. В. Ноздріна,  В. І. Ящук, О. І. Полотай. – К. : ЦУЛ, 2010. – 432 

с. [Електронний ресурс]. – Режим  доступу: http://ebooktime.net/book110.html   
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3.  Батенко  Л.П.,  Загородніх  О.А.,  Ліщинська  В.В.  Управління  проектами: навчальний посібник/ Батенко Л.П., 

Загородніх О.А., Ліщинська В.В.– К.: КНЕУ, 2011. – 231 с.  

4.Бушуєва  Н.  С., Ярошенко  Ю. Ф., Ярошенко К.  Ф.Управління  проектами  та  програмами ...  посібник  /  Н.  С. 

Бушуєва, Ю. Ф. Ярошенко,  К. Ф.Ярошенко. — К.: Саммит-Книга, 2010. – 200с.  

5.  Живко  З.  Б.  Управління  змінами:  навчальний  посібник  /  З.  Б.  Живко.  – Львів: Львівський державний 

університет внутрішніх справ, 2016. – 252 с.   

6..Збаразька  Л.О.,  Рижиков  В.С.,  Єрфорт  І.Ю.,  Єрфорт  О.Ю.  Управління проектами. Навчальний посібник / 

Збаразька Л.О., Рижиков В.С., Єрфорт  І.Ю., Єрфорт О.Ю. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 168 с.  

7.  Козик В.  В.  Практикум  з  управління  проектами  :  [навч.  посібник]  /.  В. В. Козик,  І.  Є.  Тимчишин.  –Львів : 

Видавництво  Львівської політехніки,. 2012. – 180 с.  

8.  Менеджмент  безпеки  держави,  регіону,  підприємства:  проблеми  та  виклики  сьогодення:колективна  монографія  

[Алькема  В.Г.,  Бабець  І.Г.,  

Живко  З.Б.,  Козаченко  Г.В.,  Копитко  М.І.  та  ін.]  ;  за  ред.  д.е.н.,  проф.  

З.Б.Живко, д.е.н., доц.. І.Г.Бабець. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 346 с.  

9.  Управління  проектами:  навчальний  посібник  /  О.В.  Березін,  М.Г.  Безпарточний. – Суми: Університетська книга, 

2014. – 272 с.  

10.  Фінансовий  менеджмент:  навч.  посібник  /  за  наук.  ред.  С.В.  Князя.  – Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2014. – 224 с.  

11.Управління  проектами  /  під  ред.  С.  К.  Чернова  та  В.В.  Малого:  Навчальний посібник. – Миколаїв: НУК, 2010. 

– 354 с. 

12. Филипенко,  О.  М.  Управління  проектами  :  конспект  лекцій  /  О. М. Филипенко, Т. С. Колєснік. – Харків : 

ХДУХТ, 2016. – 99 с.   

13.Бізнес-план:  технологія  та  обґрунтування:  Навч.  Посібник  /  За  ред.  Покропивного С.Ф.– К.: КНЕУ, 2012. -379 с.  

21. Омельченко  Л.  С.  Финансовый  аутсорсинг  :  учебное  пособие  / Л.С.Омельченко,  С.  О.  Календжян,  О.Е.  

Лактионова.–Мариуполь:ПГТУ,  2016. – 124 с.  

22. Управління  проектами:  навчальний  посібник  /  О.В.  Березін,  М.Г.  Безпарточний. – Суми: Університетська 

книга, 2014. – 272 с.  

 

Методичні рекомендації 



1. Тіманюк, В. М.   Управління інноваційними проектами : конспект лекцій для студ. ОС «магістр» денної та заоч. 

форм навч. спец. 073 Менеджмент (Управління інтелектуальною власністю)/ В. М. Тіманюк; Укр. інж.-пед. акад., Каф. 

креативної педагогіки та інтелектуальної власності. - Харків: УІПА, 2018. - 108 с 

2. Управління інноваційними проектами: метод. вказ. до виконання курсової роботи для студ. ОС «магістр» денної 

та заоч. форм навч. спец. 073 Менеджмент (Управління інтелектуальною власністю)/ Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної 

педагогіки та інтелектуальної власності; упоряд. В. М. Тіманюк. - Харків: УІПА, 2019. - 84 с. 

3.  Управління проектами : метод. вказ. до виконання курс. роботи для студ. ОС «магістр» денної та заоч. форм навч. 

спец. 076 Підриємництво, торгівля та біржова діяльність (Інтелектуальна власність) / Укр. інж.-пед. акад., Каф. креативної 

педагогіки та інтелектуальної власності; упоряд. В. М. Тіманюк. - Харків: УІПА, 2018. - 85 с. 

 
 Інформаційні ресурси 

1. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 18 вересня  Назва1991року №1561-XII. – 

Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.  з титул. екрану. 

2. Про концесії [Електронний ресурс] : Закон України від 16 липня 1999 року №997-  Назва з титул. екрану.XIV. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997-14.   

3. Наукова періодика України ; Нац. бібл. України ім. В. І. Вернадського. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/  

4. Научная  электронная  библиотека.  –  [Электронный  ресурс].  –  Режим доступа : http://elibrary.ru/defaultx.asp  

5. Національні  проекти  в  стратегії  економічної  модернізації  України  

[Електронний ресурс] : аналітична доповідь ; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2013. – 57 с. – Режим доступу : 

http://www.niss.gov.ua/articles/1111/  

6. Національні  проекти  для  України   [Електронний  ресурс]  :  аналітична доповідь ;  за  ред.  Я. А. Жаліла.  –  К. :  

НІСД,  2010.  –  37  с.  –  Режим  доступу :    

7. Офіційний  веб-сайт  Державного  агентства  з  інвестицій  та  управління  національними  проектами  України  

[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу :  http://www.ukrproject.gov.ua/ 

8. Флеминг  К.  Методика  освоенного  объема  в  управлении  проектами  /  К. Флеминг, Д. Коппелман . – 

www.primavera.msk.ru. 

 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

Завідувач кафедри _____________ В.Е.Лунячек 
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