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Назва навчальної дисципліни Управління проектами в публічній сфері 

Назва структурного підрозділу Кафедра публічного управління та 

адміністрування навчально-наукового 

інституту економіки, управління, права 

та інформаційних технологій 

Контактні дані розробників, які 

залучені д викладання 

Викладач: к.е.н., доцент Панасенко 

Наталія Леонідівна 

Контакти: ауд 494 (навчальний корпус 

№ 5) 

е-mail: tnloz@rambler.ru 

Рівень вищої освіти Третій ( освітньо-науковий) рівень 

Спеціальність  281 Публічне управління та 

адміністрування 

Попередні умови для вивчення 

навчальної дисципліни 

Знання з навчальної дисципліни «Сучасні 

інформаційні технології в управлінських 

дослідженнях» 
 

 

Заплановані результати навчання 

Мета навчальної дисципліни: засвоєння методології управління проектами 

як нового прогресивного інструментарію сфери публічного управління, а також 

вмінь розробки і реалізації соціальних, інфраструктурних та інвестиційних 

проектів розвитку територій.  

Основні завдання навчальної дисципліни: здатність розв’язувати складні 

задачі і проблеми управління проектами і програмами у сфері публічного 

управління та адміністрування, що передбачає проведення досліджень та 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог; 

застосовувати для прийняття рішень в умовах ризику ряд відомих правил; 

управляти життєвим циклом проекту, зокрема такими групами процесів як:  

ініціації проекту; планування проекту; виконання; моніторингу та управління; 

завершення, а також забезпечувати взаємодію між цими процесами; управляти 

інтеграцією, змістом, строками, вартістю, якістю, людськими ресурсами, 

комунікаціями, рисками, ресурсами/поставками проекту; розробляти сценарії 

програм та визначати індикатори їх оцінки в контексті реалізації стратегій 

публічного управління та адміністрування; застосовувати сучасні інституційно-

правові методи та інструменти в розробці проектів та програм в публічній сфері; 

володіти методами та засобами прийняття управлінських рішень з проектного 

аналізу в умовах невизначеності зовнішнього середовища та ризику; аналізувати і 

оцінювати ризики; застосовувати ряд стратегій для вибору альтернативи в умовах 

невизначеності.  

  



Компетентності: 

загальні: фахові: 

здатність до абстрактного та 

логічного мислення й генерування 

нових ідеї; 

здатність проведення аналітичних та 

емпіричних досліджень; 

здатність до роботи з 

інформаційними ресурсами і базами 

даних та використання 

інформаційних технологій; 

здатність працювати автономно та в 

команді; 

прагнення до збереження та 

розвитку людського потенціалу та 

збереження навколишнього 

середовища 

здатність до прийняття ефективних 

управлінських рішень; 

здатність до управління фінансами, 

майном та контролю за їх 

використанням в проекті; 

здатність до управління ризиками 

проекту; 

здатність до застосування різних 

методів і інструментів розробки проекту 

і програм,  проектного аналізу, оцінки 

ризиків, стратегічної екологічної оцінки, 

вибору альтернатив в процесі прийняття 

ефективних управлінських рішень; 

здатність ініціювати, організовувати та 

керувати інноваційними проектами на 

різних рівнях публічного управління та 

адміністрування 
 
 

Програмні результати навчання: 

Уміти застосовувати сучасні інформаційні технології та інструменти в науковій, 

освітній (педагогічній) і професійній діяльності. 

Знати основні засади наукового менеджменту, управління науковими 

проектами, реєстрації прав інтелектуальної власності. 

Уміти готувати проектні запити на фінансування наукових досліджень, 

розробляти програмні документи (стратегії, програми, концепції) виходячи із 

аналізу зарубіжного досвіду, оцінки правового і ресурсного забезпечення та 

добору адекватних механізмів розвитку публічного управління та 

адміністрування. 

Уміти адаптувати й застосовувати сучасні моделі/підходи до управління та 

адміністрування, а також міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації 

організаційних структур управління на різних рівнях публічного управління та 

адміністрування 
 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Управління проектами як засіб реалізації публічної політики.  

Тема 2. Основи планування проекту.  

Тема 3. Управління проектним циклом. 

Тема 4. Інструменти проектного циклу. 

Тема 5. Ресурсне забезпечення виконання проекту. 



Тема 6. Управління комунікаціями та інформаційним забезпеченням 

проекту. 

Тема 7. Управління ризиками в проектах. 

Тема 8. Управління якістю виконання проекту. 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин – 120. 

Кількість кредитів – 4. 

Форма семестрового контролю – залік. 

 
Додаткові матеріали для представлення навчальної дисципліни: 

Робоча навчальна програма, курс лекцій. 

 

 

Політика оцінювання 

Академічна доброчесність. Здобувач вищої освіти повинен дотримуватись 

Кодексу академічної доброчесності Полтавської державної аграрної академії та 

Кодексу про етику викладача та здобувача вищої освіти Полтавської державної 

аграрної академії. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 

передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 

можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське 

право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації. 

 

Оцінювання результатів навчання: 

Програмні результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

Уміти застосовувати сучасні 

інформаційні технології та 

інструменти в науковій, 

освітній (педагогічній) і 

професійній діяльності. 

Словесні методи: лекція, розповідь-

пояснення, бесіда. 

Наочні методи: ілюстрування (у 

сполученні з дистанційними, 

зокрема, веб-орієнтованими, 

технологіями). 

Практичні методи: практичні 

роботи; робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування. 

Виконання завдань на 

практичних заняттях 

Виконання завдань 

самостійної роботи 

Залік 

Знати основні засади 

наукового менеджменту, 

управління науковими 

Словесні методи: лекція, розповідь-

пояснення, бесіда. 

Наочні методи: ілюстрування (у 

Виконання завдань на 

практичних заняттях 

Виконання завдань 



 
 
Критерієм успішного навчання є досягнення здобувачем вищої освіти 

мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом 

навчання. 

 

Критерії успішного опанування програмних результатів навчання  

Програмні результати навчання 

Відсоток у 

підсумковій оцінці 

з навчальної 

дисципліни, % 

Максимальна 

кількість балів 

Мінімальний 

пороговий рівень 

оцінок, балів 

Уміти застосовувати сучасні 

інформаційні технології та 

інструменти в науковій, 

освітній (педагогічній) і 

професійній діяльності. 

25 25 15 

проектами, реєстрації прав 

інтелектуальної власності 

сполученні з дистанційними, 

зокрема, веб-орієнтованими, 

технологіями). 

Практичні методи: практичні 

роботи; робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування. 

самостійної роботи 

Залік 

Уміти готувати проектні 

запити на фінансування 

наукових досліджень, 

розробляти програмні 

документи (стратегії, 

програми, концепції) 

виходячи із аналізу 

зарубіжного досвіду, оцінки 

правового і ресурсного 

забезпечення та добору 

адекватних механізмів 

розвитку публічного 

управління та 

адміністрування 

Словесні методи: лекція, розповідь-

пояснення, бесіда. 

Наочні методи: ілюстрування (у 

сполученні з дистанційними, 

зокрема, веб-орієнтованими, 

технологіями). 

Практичні методи: практичні 

роботи; робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування. 

Виконання завдань на 

практичних заняттях 

Виконання завдань 

самостійної роботи 

Залік 

Уміти адаптувати й 

застосовувати сучасні 

моделі/підходи до управління 

та адміністрування, а також 

міжнародний досвід при 

проектуванні та реорганізації 

організаційних структур 

управління на різних рівнях 

публічного управління та 

адміністрування 

Словесні методи: лекція, розповідь-

пояснення, бесіда. 

Наочні методи: ілюстрування (у 

сполученні з дистанційними, 

зокрема, веб-орієнтованими, 

технологіями). 

Практичні методи: практичні 

роботи; робота з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування. 

Виконання завдань на 

практичних заняттях 

Виконання завдань 

самостійної роботи 

Залік 



Знати основні засади 

наукового менеджменту, 

управління науковими 

проектами, реєстрації прав 

інтелектуальної власності 

25 25 15 

Уміти готувати проектні 

запити на фінансування 

наукових досліджень, 

розробляти програмні 

документи (стратегії, 

програми, концепції) виходячи 

із аналізу зарубіжного досвіду, 

оцінки правового і ресурсного 

забезпечення та добору 

адекватних механізмів 

розвитку публічного 

управління та адміністрування 

25 25 15 

Уміти адаптувати й 

застосовувати сучасні 

моделі/підходи до управління 

та адміністрування, а також 

міжнародний досвід при 

проектуванні та реорганізації 

організаційних структур 

управління на різних рівнях 

публічного управління та 

адміністрування 

25 25 15 

 
Одним із обов’язкових елементів освітнього процесу є систематичний 

поточний контроль оволодіння компетентностями та підсумкова оцінка рівня 

досягнення програмних результатів навчання. 

Форми оцінювання результатів навчання 

Програмні результати навчання 

Форми оцінювання 

виконання завдань на 

практичних заняттях 

виконання завдань 

самостійної роботи 

мінімальна 

кількість 

балів 

максимальна 

кількість 

балів 

мінімальна 

кількість 

балів 

максимальна 

кількість 

балів 

Уміти застосовувати сучасні інформаційні 

технології та інструменти в науковій, освітній 

(педагогічній) і професійній діяльності. 

9 15 6 10 

Знати основні засади наукового менеджменту, 

управління науковими проектами, реєстрації 

прав інтелектуальної власності. 

9 15 6 10 

Уміти готувати проектні запити на фінансування 

наукових досліджень, розробляти програмні 

документи (стратегії, програми, концепції) 

виходячи із аналізу зарубіжного досвіду, оцінки 

9 15 6 10 



правового і ресурсного забезпечення та добору 

адекватних механізмів розвитку публічного 

управління та адміністрування. 

Уміти адаптувати й застосовувати сучасні 

моделі/підходи до управління та 

адміністрування, а також міжнародний досвід 

при проектуванні та реорганізації 

організаційних структур управління на різних 

рівнях публічного управління та 

адміністрування. 

9 15 6 10 

 

Форми, шкала та критерії оцінювання результатів навчання при проведенні 

поточного контролю успішності здобувачів вищої освіти:  

 

 

1. Виконання завдань на практичних заняттях (0-8; 0-7). 

 

2. Шкала та критерії та оцінювання 

Критерій оцінювання Характеристика критерію 
Шкала 

оцінювання, бали 

Уміти застосовувати сучасні інформаційні 

технології та інструменти в науковій, 

освітній (педагогічній) і професійній 

діяльності. 

на високому рівні 

на середньому рівні 

на достатньому рівні 

на низькому рівні 

7; 8 

5; 6 

4; 5 

0-3; 0-4 

Знати основні засади наукового 

менеджменту, управління науковими 

проектами, реєстрації прав інтелектуальної 

власності. 

на високому рівні 

на середньому рівні 

на достатньому рівні 

на низькому рівні 

7; 8 

5; 6 

4; 5 

0-3; 0-4 

Уміти готувати проектні запити на 

фінансування наукових досліджень, 

розробляти програмні документи 

(стратегії, програми, концепції) виходячи 

із аналізу зарубіжного досвіду, оцінки 

правового і ресурсного забезпечення та 

добору адекватних механізмів розвитку 

публічного управління та адміністрування. 

на високому рівні 

на середньому рівні 

на достатньому рівні 

на низькому рівні 

7; 8 

5; 6 

4; 5 

0-3; 0-4 

Уміти адаптувати й застосовувати сучасні 

моделі/підходи до управління та 

адміністрування, а також міжнародний 

досвід при проектуванні та реорганізації 

організаційних структур управління на 

різних рівнях публічного управління та 

адміністрування. 

на високому рівні 

на середньому рівні 

на достатньому рівні 

на низькому рівні 

7; 8 

5; 6 

4; 5 

0-3; 0-4 

 

  



2. Виконання завдань самостійної роботи (0-5). 

Шкала та критерії та оцінювання 

Критерій оцінювання Характеристика критерію 

Шкала 

оцінювання, 

бали 

Уміти застосовувати сучасні інформаційні 

технології та інструменти в науковій, освітній 

(педагогічній) і професійній діяльності. 

на високому рівні 

на середньому рівні 

на достатньому рівні 

на низькому рівні 

5 

4 

3 

0-2 

Знати основні засади наукового менеджменту, 

управління науковими проектами, реєстрації прав 

інтелектуальної власності. 

на високому рівні 

на середньому рівні 

на достатньому рівні 

на низькому рівні 

5 

4 

3 

0-2 

Уміти готувати проектні запити на фінансування 

наукових досліджень, розробляти програмні 

документи (стратегії, програми, концепції) 

виходячи із аналізу зарубіжного досвіду, оцінки 

правового і ресурсного забезпечення та добору 

адекватних механізмів розвитку публічного 

управління та адміністрування. 

на високому рівні 

на середньому рівні 

на достатньому рівні 

на низькому рівні 

5 

4 

3 

0-2 

Уміти адаптувати й застосовувати сучасні 

моделі/підходи до управління та адміністрування, 

а також міжнародний досвід при проектуванні та 

реорганізації організаційних структур управління 

на різних рівнях публічного управління та 

адміністрування. 

на високому рівні 

на середньому рівні 

на достатньому рівні 

на низькому рівні 

5 

4 

3 

0-2 

 

 

Схема нарахування балів з навчальної дисципліни 

№ з/п Назва теми 

Види навчальної роботи 

здобувачів вищої освіти 

Разом виконання 

завдань  

на практичних 

заняттях 

виконання 

завдань 

самостійної 

роботи 

в розрізі тем 

1 
Управління проектами як засіб реалізації 

публічної політики. 
7 5 12 

2 Основи планування проекту. 7 5 12 

3 Управління проектним циклом. 7 5 12 

4 Інструменти проектного циклу. 7 5 12 

5 Ресурсне забезпечення виконання проекту. 8 5 13 

6 
Управління комунікаціями та інформаційним 

забезпеченням проекту. 
8 

5 
13 

7 Управління ризиками в проектах. 8 5 13 

8 Управління якістю виконання проекту. 8 5 13 

 Разом 60 40 100 
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