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Силабус 

з обовʼязкової навчальної дисципліни 

Економіка та управління проектами 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: 123 «Компʼютерна інженерія» 

Рік навчання ІV, семестр VІІІ 

Кількість кредитів: 3, Мова викладання: українська 

Звітність: диф. залік 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wjsNfs-

8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc  

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Дружиніна Вікторія Валеріївна 

Профайл викладача http://bamt.kdu.edu.ua/pro-kafedru/sklad-kafedri 

Контактна інформація Ел. адреса:  drughinina.vd@gmail.com 

Телефон: +38(067) 936 89 41 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лекційні і семінарські заняття (на основі 

проблемного викладу, застосування частково пошукових та дослідницьких 

методів), самостійна робота з використанням навчальної та наукової літератури, 

консультування з викладачем. 

Метою викладання навчальної дисципліни є поглиблення знань у процесі 

вивчення дисципліни та набуття компенетенцій згідно освітньо-кваліфікаційної 

програми за фахом.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка та управління 

проектами» є: 

- вивчення теоретичних засад економіки, результатів діяльності 

підприємства, забезпеченості ресурсами та ефективності їх використання, а також 

ефективності діяльності підприємств й економічних важелів її підвищення;  

- оволодіння вміннями визначати й аналізувати показники результативності 

й ефективності діяльності підприємства, забезпеченості його ресурсами й 

ефективності їх використання, обґрунтування можливостей для повнішого 

використання наявного виробничого потенціалу для забезпечення 

конкурентоспроможності продукції та підприємств;  

- розвиток здібностей до економічного обґрунтування управлінських 

рішень, дослідження причин зміни обсягу виробництва продукції та її впливу 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wjsNfs-8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wjsNfs-8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc
http://bamt.kdu.edu.ua/pro-kafedru/sklad-kafedri
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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ефективність діяльності підприємства, виявлення економічних важелів 

підвищення ефективності й конкурентоспроможності підприємства; 

- вивчення теоретичних засад інноваційного підприємництва, формуванні 

навичок підвищення ефективності господарювання підприємства за рахунок 

інновацій.  

 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисціпліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

Компетентності: 

Загальні: 

Z1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

Z2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

Z3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

Z6. Навички міжособистісної взаємодії 

Z7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

Z8. Здатність працювати в команді   

фахові: 

P1 Здатність  застосовувати  законодавчу  та  нормативно-правову базу, а 

також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення 

професійної діяльності  в  галузі  комп’ютерної інженерії  

P11. Здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді 

презентацій, науково-технічних звітів   

P15. Здатність  аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані результати, обґрунтовувати та захищати 

прийняті рішення   

Програмні результати навчання: 

Знання: 

N1. Знати новітні технології в галузі комп’ютерної інженерії   

N4. Знати та розуміти вплив технічних рішень в суспільному, соціальному і 

екологічному контексті   

N5. Мати знання основ економіки та управління проектами 
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Уміння: 

N8. Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до 

формування нових ідей 

N11. Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для 

розв’язання задач комп’ютерної інженерії   

N12. Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди 

N14. Вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та 

виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з 

урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих 

інтересів 

N16. Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати 

прийняті рішення 

Комунікація: 

N18. Використовувати  інформаційні  технології для ефективного 

спілкування на професійному та соціальному рівнях 

Автономність і відповідальність: 

N20. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж  усього життя з 

метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення 

креативного мислення  

N21. Якісно виконувати роботу та досягати поставленої мети з дотриманням 

вимог професійної етики 

 

Структура курсу 
К-сть год. 

Тема Результати навчання Завдання 

Л
К

 

П
З

 

С
а

м
.р

. 

Змістовий модуль 1. Економіка 

2  7 

Тема 1. Економічні 

основи виробничо-

господарської діяльності 

підприємства 

Підприємство як суб’єкт 

господарювання. 

N5. Мати знання основ 

економіки та управління 

проектами 

N11. Вміти здійснювати пошук 

інформації в різних джерелах 

для розв’язання задач 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

індивідуальні 

завдання 
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Економічний механізм 

діяльності підприємства.  

 

комп’ютерної інженерії   

N20. Усвідомлювати 

необхідність навчання 

впродовж  усього життя з 

метою поглиблення набутих та 

здобуття нових фахових знань, 

удосконалення креативного 

мислення  

2 2 8 

Тема 2.  Ресурсне 

забезпечення 

підприємства. 

 

N1. Знати новітні технології в 

галузі комп’ютерної інженерії   

N16. Вміти оцінювати отримані 

результати та аргументовано 

захищати прийняті рішення 

N18. Використовувати 

інформаційні  технології 

для ефективного спілкування 

на професійному та 

соціальному рівнях 

Дослідження 

теоретичних 

питань, практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 2 8 

Тема 3. Фінансово-

економічні результати та 

ефективність 

інженерних та 

господарських рішень. 

 

N4. Знати та розуміти вплив 

технічних рішень в 

суспільному, соціальному і 

екологічному контексті   

N8. Вміти системно мислити та 

застосовувати творчі здібності 

до формування нових ідей 

N14. Вміти поєднувати теорію і 

практику, а також приймати 

рішення та виробляти стратегію 

діяльності для вирішення 

завдань спеціальності з 

урахуванням загальнолюдських 

цінностей, суспільних, 

державних та виробничих 

інтересів 

N16. Вміти оцінювати отримані 

результати та аргументовано 

захищати прийняті рішення 

 

Дослідження 

теоретичних 

питань, практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 2 7 

Тема 4. Інвестиційна 

діяльність підпиємства 

N4. Знати та розуміти вплив 

технічних рішень в 

суспільному, соціальному і 

екологічному контексті   

N8. Вміти системно мислити та 

застосовувати творчі здібності 

до формування нових ідей 

N14. Вміти поєднувати теорію і 

практику, а також приймати 

рішення та виробляти стратегію 

діяльності для вирішення 

завдань спеціальності з 

урахуванням загальнолюдських 

цінностей, суспільних, 

Дослідження 

теоретичних 

питань, практичні 

та ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 



7 

 

  

державних та виробничих 

інтересів 

N16. Вміти оцінювати отримані 

результати та аргументовано 

захищати прийняті рішення 

 

Змістовий модуль 2. Управління проєктами 

2 2 8 

Тема 5. Управління 

проєктами в системі 

менеджменту 

організацій 

N5. Мати знання основ 

економіки та управління 

проектами 

N8. Вміти системно мислити та 

застосовувати творчі здібності 

до формування нових ідей 

Дослідження 

теоретичних 

питань, практичні 

та ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 2 7 

Тема 6. Основи 

планування проєкту 

N11. Вміти здійснювати 

пошук інформації в різних 

джерелах для розв’язання 

задач комп’ютерної 

інженерії   

Дослідження 

теоретичних 

питань, практичні 

та ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 2 8 

Тема 7. Ресурсне 

забезпечення виконання 

проєкту 

N5. Мати знання основ 

економіки та управління 

проектами 

N12. Вміти ефективно 

працювати як індивідуально, 

так і у складі команди 

N14. Вміти поєднувати теорію і 

практику, а також приймати 

рішення та виробляти стратегію 

діяльності для вирішення 

завдань спеціальності з 

урахуванням загальнолюдських 

цінностей, суспільних, 

державних та виробничих 

інтересів 

N16. Вміти оцінювати отримані 

результати та аргументовано 

захищати прийняті рішення 

N18. Використовувати 

інформаційні  технології 

для ефективного спілкування 

на професійному та 

соціальному рівнях 

N20. Усвідомлювати 

необхідність навчання 

впродовж  усього життя з 

метою поглиблення набутих та 

здобуття нових фахових знань, 

удосконалення креативного 

Дослідження 

теоретичних 

питань, практичні 

та ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 
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мислення  

N21. Якісно виконувати роботу 

та досягати поставленої мети з 

дотриманням вимог 

професійної етики 

 

2 2 7 

Тема 8. Управління 

процесами виконання 

проєктів 

N4. Знати та розуміти вплив 

технічних рішень в 

суспільному, соціальному і 

екологічному контексті   

N14. Вміти поєднувати теорію і 

практику, а також приймати 

рішення та виробляти стратегію 

діяльності для вирішення 

завдань спеціальності з 

урахуванням загальнолюдських 

цінностей, суспільних, 

державних та виробничих 

інтересів 

N16. Вміти оцінювати отримані 

результати та аргументовано 

захищати прийняті рішення 

N21. Якісно виконувати роботу 

та досягати поставленої мети з 

дотриманням вимог 

професійної етики 

 

Дослідження 

теоретичних 

питань, практичні 

та ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 
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Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до практичних 

занять 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ti

meTable/group 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність виконання 

завдань 

2 Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне опрацювання) 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ti

meTable/group 

 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці 

теми 

Правильність, вчасність 

виконання завдань 

4 Модуль 1, модуль 2 тести Наприкінці 

модуля 1, 2 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

Розподіл балів за темами при оцінюванні студентів 

В
и

д
 р

о
б

о
ти

 

Поточна робота  max Диф. залік 

(фінальні 

пітчі)  

Сума 

Змістовний модуль №1 Змістовний модуль №2 

1 2 3 4  5 6 7 8 
лекції 2 2 2 2 2 2 2 2  

80 

 

20 

 
практичні 4 4 4 4 4 4 4 4  

самостійні 4 4 4 4 4 4 4 4 100 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. Відвідування практичних занять. 

2. Активна і продуктивна участь у практичних заняттях (додаткові бали за 

роботу у команді, творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму 

презентації результатів досліджень, участь у науково-практичних 

заходах). 

5. Виконання тестових завдань. 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
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Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти 

має виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами 

http://krnu.org/course/view.php?id=270 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати 

інших у прагненні поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення 

до здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 

роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу Unicheck, а 

також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів 

приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється 

відповідним протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 

та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar  

 

http://krnu.org/course/view.php?id=270
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar
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Методичне забезпечення 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо виконання практичних (семінарських) занять. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Питання до диф. заліку. 

6. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю, правила нарахування рейтингових балів на усі види навчальної 

діяльності здобувача вищої освіти при вивченні курсу. 
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