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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування

Галузь знань, напрям

показників

підготовки, освітній рівень

Кількість кредитів 3,0

денна форма

заочна форма

навчання

навчання

Галузь знань:

Обов’язкова

10 Природничі науки

Рік підготовки:

Індивідуальне науководослідне завдання- не
передбачено

Статус навчальної дисципліни

1-й

1-й

101 Екологія

Загальна кількість годин -

Семестр
2-й

2-й
Лекції

90
14 год.

Практичні, семінарські

Тижневих годин для

16 год.

денної форми навчання:

студента - 4

4

Лабораторні

аудиторних - 2
самостійної роботи

4

____ год.
Освітній рівень:
магістр

_____ год.

Самостійна робота
60 год.

82

У тому числі:
Індивідуальні завдання: не
Мова навчання:
українська

передбачено
Форма підсумкового
контролю: екзамен

4
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
2.1. Управління проектами – область знань з планування, організації та
управління ресурсами з метою успішного досягнення цілей та завершення
завдань в природоохоронній та екологічній сферах.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність методів,
засобів, інструментів та процесів виконання робіт проекту, що
використовуються за певною логічною послідовністю, для досягнення
поставленої мети.
2.2. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна
спрямована на формування компетентностей (ФК):
ФК 14. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі
здійснення професійної діяльності у сфері екології, охорони довкілля та
збалансованого природокористування;
ФК 17. Здатність самостійно розробляти екологічні проекти шляхом
творчого застосування існуючих та генерування нових ідей
3. Результати навчання
Програмними результатами навчання (ПР) відповідних фахових
компетентностей є:
ПР05. Демонструвати здатність до організації колективної діяльності та
реалізації комплексних природоохоронних проектів з урахуванням наявних
ресурсів та часових обмежень.
ПР09. Знати принципи управління персоналом та ресурсами, основні
підходи до прийняття рішень в умовах неповної/недостатньої інформації та
суперечливих вимог.
ПР14. Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття
рішень у складних непередбачуваних умовах.
ПР20. Володіти основами еколого-інженерного проектування та
еколого-експертної оцінки впливу на довкілля.

4. Передумови для вивчення дисципліни
Дисципліни, які мають бути вивчені раніше: обов’язкові дисципліни
освітнього рівня бакалавр.
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5. Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Загальна характеристика управління екологічними
проектами. Мета, завдання, предмет та об’єкт навчальної дисципліни.
Екологічні проекти та їх класифікація. Життєвий цикл природоохоронного
проекту. Сутність системи управління проектами, її елементи. Принципи,
функції та процеси проектного менеджменту. Особливості управління
екологічними проектами. Системний підхід до управління проектами. Склад
елементів системи та їх взаємозв’язок.
Тема 2. Концепція планування та управління екологічними
проектами. Особливості розроблення концепції та статуту екологічного
проекту. Складові системи планування проектів. Основні етапи процесу
планування екологічних проектів. Характеристика робіт з планування
проекту. Методологічні підходи до планування проектів. Традиційний підхід:
систематичний, багатостадійне та багаторівневе планування. Методологія
витрати-час-ресурси (CRT). Обґрунтування доцільності екологічного
проекту. Керівництво та управління виконанням проекту. Моніторинг
роботами проекту. Загальне управління змінами.
Тема 3. Середовище управління проектами, управління
комунікаціями екологічного проекту. Визначення зацікавлених сторін
екологічного проекту. Планування управління зацікавленими сторонами.
Управління очікуванням зацікавлених сторін. Внутрішнє середовище
проекту: економічні умови, соціальні умови, стиль керівництва проектом,
організація проекту, методи та засоби комунікації. Планування комунікацій.
Процес розповсюдження інформації. Технологія передачі інформації. Аналіз
потреб зацікавлених осіб. План управління комунікаціями.
Тема 4. Управління змістом екологічного проекту. Організація
системи управління проектами. Збір вимог та визначення змісту екологічного
проекту. Функціональний та цільовий підходи, їх переваги та недоліки.
Зовнішні організаційні структури проекту. Принципи побудови. Внутрішня
функціональна структура проекту.
Тема 5. Управління термінами та вартістю екологічного проекту.
Визначення робіт та встановлення їх послідовності. Оцінювання ресурсів і
тривалості робіт. Планування витрат по проекту. Методологія календарного
планування. Характеристика ресурсів екологічного проекту. Процеси
управління людськими ресурсами проекту. Формування команди проекту.
Мотиваційні аспекти роботи команди. Управління конфліктами в проектах.
Визначення бюджету проекту. Розрахунок кошторису. Особливості
фінансування екологічних проектів.
Тема 6. Управління ризиками екологічного проекту. Поняття
ризику та невизначеності. Класифікація ризиків екологічного проекту.
Причини виникнення та чинники впливу на динаміку ризиків. Планування
системи управління ризиками. Процеси ідентифікації, якісного й кількісного
аналізу екологічних ризиків. Методи оцінки ризиків. Моніторинг та
управління ризиками. Способи зниження ризиків екологічних проектів.
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Страхування ризиків. Резервування коштів на покриття непередбачених
витрат. Формування реакції на ризик. Планування закупівель і поставок.
Здійснення закупівель, процедури закупівлі.
Тема 7. Управління якістю екологічного проекту. Організація
контролю за реалізацією проекту. Завершення проекту.
Сутність управління якістю проекту та способи забезпечення його
якості. Планування якост проекту. Аудит якості. Витрати на забезпечення
якості. Організація і послідовність здійснення контролю.
6. Структура навчальної дисципліни

Назви тем
1
ТЕМА 1. Загальна
характеристика управління
екологічними проектами.
ТЕМА 2. Концепція
планування та управління
екологічними проектами.
ТЕМА 3. Середовище
управління проектами,
управління комунікаціями
екологічного проекту.
ТЕМА 4. Управління
змістом екологічного
проекту.
ТЕМА 5. Управління
термінами та вартістю
екологічного проекту.
ТЕМА 6. Управління
ризиками екологічного
проекту.
ТЕМА 7. Управління
якістю екологічного
проекту.
Усього годин

Кількість годин
денна форма
заочна форма
у тому числі
у тому числі
усьог
усьог
о
о
л п лаб с.р.
л
п
лаб с.р.
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
13

2

2

9

13

1

12

13

2

2

9

13

1

12

13

2

2

9

13

1

1

11

13

2

2

9

13

1

1

11

13

2

4

7

13

1

12

13

2

2

9

13

1

12

12

2

2

8

12

90

14

16

60

90

12
4

4

82
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7. Теми практичних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва теми
Особливості управління екологічними проектами
Методологічні підходи до планування проектів
Планування комунікацій та процес розповсюдження
інформації
Управління змістом проекту. Інспекція змісту, запити на
зміни
Основні різновиди організаційних структур управління
Класифікація ризиків екологічного проекту. Методи
оцінки ризику
Особливості фінансування екологічних проектів
Звітність у системі контролю екологічних проектів

Кількість годин
Денна ФН
Заочна
ФН
2
2
2
1
2

1

2
2

1
1

2
2

8. Теми лабораторних занять
не передбачено навчальним планом
9. Індивідуальні завдання
не передбачено навчальним планом
10. Критерії оцінювання результатів навчання
Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Положення
про організацію та проведення поточного і семестрового контролю
результатів навчання студентів Луганського національного аграрного
університету (посилання на сайті ЛНАУ –
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Pologennya_pro_provedennya_kontrolya.pdf).
11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики
результатів навчання
11.1. Поточний контроль проводиться у вигляді тестування.
11.2. Підсумковий контроль проводиться у вигляді заліку.
11.3. Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані
тести.
11.4. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточний контроль
Семестрови
Сума
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 й контроль
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 40
100
Т1, Т2 ... Т11 – теми практичних занять навчальної дисципліни.
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12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання
яких передбачає навчальна дисципліна
Ноутбук Dell Inspiron 3593 - 1 шт.,
Програмне забезпечення Windows 10, Office 365)
Проектор Acer X1123HP (2020 р.) 1 шт.
Екран (мобільний, 90") (2020 р.) 1 шт.
13. Рекомендовані джерела інформації
13.1. Навчальна та інша література
1. Крайнік О.М.. Планування проектних дій: навчально-методичний
посібник для студентів ЗДІА спеціальності 8.18010013“Управління
проектами» денної форми навчання / О.М. Крайнік, Н.І. Тахтаджиєва –
Запоріжжя, ЗДІА, 2015. – 80 с.
2. Приймак В. М. Управління проектами. Навчальний посібник. К.:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017.– 464с.
3. Марова С.Ф., Солоха Д.В. та ін. Інституціональні основи
ефективного реформування системи природокористування в умовах
реалізації концепції сталого розвитку в Україні. Монографія. – ТОВ
«ППНС», м. Маріуполь, 2019. – 304 с.
4. Солоха Д.В. Дослідження теоретичних концептів сталого
інноваційного розвитку бізнес-середовища соціально-економічної системи
регіону / Д.В. Солоха, О.В. Бєлякова // Концепти інноваційного розвитку
підприємництва [Текст] : [Монографія] / За заг. ред. д.е.н., проф. Храпкіної В.
В.; Національний університет «КиєвоМогилянська академія». − Київ, 2018. –
263 с.
5. Солоха Д. та ін. Теоретико-методологічні аспекти формування
екологічної політики в системі національної економіки України на
інноваційних засадах розвитку. Монографія / за наук. редакцією д-ра екон.
наук, проф. Д.Солохи. – Київ, КНУКіМ, 2018. – 136 с.
6. Бєлякова О.В. Інноваційний розвиток національної економіки
України на засадах розбудови електроенергетичного комплексу / О.В.
Бєлякова, О.І. Турбіна // монографія / За науковою редакцією д-ра екон. наук,
професора Солохи Д.В. – Мукачево : ЕЛАРА , 2016. – 342 с.
7. Financial and Economic Security and Accounting and Analytical
Supportin Business : колективна монографія / eaitedby V. Yatsenko –
«EastWest» Associatoin For Advanced Studies and Higher Education Gmb H,
Vienna, Austria, 2016. – 358 p.
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13.2. Електронні ресурси
1. Офіційний сайт Державної служби статистики України.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.
2. Міністерство екології та природних ресурсів України. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/.
3. Офіційний портал Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
4. Всеукраїнська екологічна ліга. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.ecoleague.net.
5. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.

