




ВСТУП 
 

Мета дисципліни – формування у студентів компетентностей, які дозволять розуміти 
основні аспекти ведення проєктної дільності в політичній сфері, набуття знань про 
особливості менеджменту політичних проєктів та оволодіння методами управління 
проектами для їх подальшої реалізації у сфері публічної влади, державного управління та 
місцевого самоврядування. 
Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні підходи до створення 
та управління проектом; особливості функціонування системи державного управління та 
місцевого самоврядування; основні принципи таймменеджменту проєкту, підходи до 
класифікації груп інтересів; основи управління ресурсами проекту. 
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо реалізації політичниї проєктів; 
розуміти ключові аспекти творення публічної політики, діяльності місцевого 
самоврядування; володіти елементарними навичками наукового дослідження та 
управління інформацією, використання іншомовних фахових політологічних 
інформаційних джерел. 
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; проєктного менеджменту, критичного ставлення та прогнозування стосовно 
політичних, економічних, культурно-ідеологічних та безпекових подій та явищ; 
використання іншомовних фахових політико- інформативних джерел. 
Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна «Проєктний менеджмент в політиці» 
знайомить студентів із особливостями планування, реалізації та подальшого ведення 
політичних проєктів. Навчальний курс сприяє формуванню комплексного розуміння 
сутності проекту, специфіки його планування та етапів його реалізації. 
Завдання (навчальні цілі) – ознайомити студентів з основними засадами проєктного 
менеджменту, вітчизняним та зарубіжним досвідом застосування проектного 
менеджменту у державному управлінні та місцевому самоврядуванні; розвинути уміння 
керувати командою та приймати кваліфіковані рішення на різних етапах реалізації 
проєкту, здатності розробляти план проєкту, створювати проектну команду, вираховувати 
таймінг та бюджет, які необхідні для його реалізації, а також здійснювати експертизу 
можливих ризиків.  
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
загальні: 
ЗК 3. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.  
ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
ЗК 8. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
фахові: 
ФК 9. Здатність брати продуктивну участь у науковому співробітництві як на 
національному, так і міжнародному рівнях. 
 
5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати:    



1.1 
Особливості та сучасні методи 
розробки проектів на різних рівнях 
публічного управління та місцевого 
самоврядування з урахуванням 
показників сталого розвитку 

Лекція, 
семінар 

Усна доповідь, 
контрольна 

робота, іспит 

20 

1.2 
Міжнародний досвід використання 
проєктного менеджменту в політиці, 
технології для ефективного 
впровадження проектних рішень в 
політичних процесах 

Лекція, 
семінар 

Усна доповідь, 
конспект 

першоджерел, 
есе, контрольна 

робота, іспит 

20 

 Вміти:    

2.1 
Уміти планувати проєкти у сфері 
публічного управління та 
адміністрування, проводити 
експертизу, розробку, реалізацію 
проектів та оцінку ймовірних ризиків 
при їх впровадженні і формулювати 
обґрунтовані висновки  

Лекції, 
семінари, 

самостійна 
робота 

Усні доповіді, 
есе, контрольна 

робота 

10 

2.2 
Уміти здійснювати ефективне 
управління політичними проектами на 
різних рівнях 

Семінари, 
самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
есе, контрольна 

робота 

10 

2.3 
Уміти організовувати проектну 
команду та будувати проектну 
структуру, планувати бюджет та 
таймінг впровадження проектів на 
різних рівнях публічного управління 
та адміністрування 

Семінари, 
самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
дискусії, есе 

5 

2.4 
Уміти приймати обґрунтовані 
управлінські рішення щодо розробки і 
реалізації проектів і програм 

Семінари, 
самостійна 

робота 

Усні доповіді,  
есе, контрольна 

робота 

5 

 Комунікація:    

3.1 
Використовувати знання іноземних 
мов для аналізу інформаційних 
інтернет-ресурсів, читання новітньої 
соціально-політичної літератури в 
процесі  підготовки до семінарських 
занять та написання самостійних робіт 

Семінари, 
самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
конспект 

першоджерел, 
есе, іспит 

5 

3.2 
Презентувати результати проведених 
досліджень та здійсненої самостійної 
роботи англійською мовою 

Семінари, 
самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
дискусії, есе 

5 

 Автономність та відповідальність:    

4.1 
Самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу із 
проектного менеджменту, вільно 
володіти методами обробки, аналізу та 
синтезу наукової інформації 

Самостійна 
робота 

Есе, конспект 
першоджерел, 

контрольна 
робота, іспит 

10 



4.2 
Нести відповідальність за 
достовірність інформації, яка 
повідомляється під час семінарських 
занять та використовується при 
написанні самостійних робіт 

Семінари, 
самостійна 

робота 

Усні доповіді, 
дискусії, есе, 
контрольна 

робота 

10 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

Результати навчання дисципліни 
 

Програмні результати навчання 

1.
1 

1.
2 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

3.
1 

3.
2 

4.
1 

4.
2 

ПРН 8. Розробляти і реалізовувати наукові та прикладні 
проєкти у сфері політології та з дотичних до неї 
міждисциплінарних напрямів з урахуванням методологічних, 
економічних, соціальних, правових та етичних аспектів.  

+ + 
 
+ + + + 

  
+ + 

ПРН 10. Брати продуктивну участь у науковому 
співробітництві як на національному, так і міжнародному 
рівнях. 

   
+ + + + + + + + 

7. Схема формування оцінки. 
 7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1 – 1.2), що складає 40% від загальної оцінки та 
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 
3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1), що складає 60% загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: Р.Н. 1.1,1.2, 
2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2 – 21-35балів  
  2. Есе: Р.Н. 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2  – 12-20 балів. 
 3. Конспект першоджерел: РН 1.2, 3.1, 4.1, 4.2 – 3-5 балів 

4. Письмова контрольна робота: РН 1.1, 1.5, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2 – 12-20 балів 
 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі 

засвоєння матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова 
оцінка складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення 
та участь в дискусіях на семінарах), 2) самостійну роботу (дослідження проблем 
культурної політики, дослідження культурного інституту), 3) контрольну роботу, з 
урахуванням коефіцієнту 0,6. Всі види робіт в семестрі мають в підсумку: 

в максимальному вимірі   100 балів = 60 балів 
в мінімальному вимірі  60 балів  = 36 балів 
У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 
 

 Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
 Іспит у письмовій формі – РН 1.1, 1.2, 3.1, 4.1 - 24/40 балів 



 Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 
питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 40 
балів за іспит.  

 Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 
балів. 

 Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може 
бути меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не 
додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час 
навчального періоду). В екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» 
ставиться «0», а в колонку «підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість 
балів, отриманих під час семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів 

 Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 
складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та 
екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 
  
 При простому розрахунку отримуємо: 
  

 Семестрова кількість 
балів 

Іспит Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 36 24 60 
Максимум 60  40  100 

 
7.2. Організація оцінювання:  
 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 
Min – 36 бали Max – 60 балів 

Аудиторна робота: 
усна доповідь на 
семінарі, 
доповнення, участь 
в дискусіях 

До теми 4 протягом семестру, 
згідно з графіком навчальних 
занять. У разі відсутності студента 
на занятті теми необхідно 
відпрацювати в письмовому вигляді 

5 15 

Конспект 
першоджерел 

До теми 2 15 25 

Самостійна робота До теми 1-11: Підготовка есе на 
тему дисципліни (за вибором 
студента)  

20 30 

Письмова 
контрольна робота 

До тем 1-5 20 30 

Підсумкова оцінка 
з дисципліни 

 60 100 

 
Критерії оцінювання: 
1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  

8-7 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

6-5 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 
зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 
несуттєві неточності; 

4-3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 



знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 
неточності; 

2-1 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 
відповіді. 
Доповнення / участь в дискусіях: 

2 бали – доповнення змістовне; 
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 

 
2. Самостійна робота (есе): 

10-9 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 
його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 
інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 
демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження; 

8-7 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 
але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 
достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності; 

6-4 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 
самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, 
робота містить суттєві неточності; 

3-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

Конспект першоджерел: 
5-4 балів – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями; 
3-1 балів – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 
 

3. Письмова контрольна робота: 
10-9 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 
завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 
додаткову літературу, демонструє самостійність письмової роботи; 

8-7 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 
зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 
самостійність письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності;  

6-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 
навчальну літературу, робота містить суттєві неточності; 

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в 
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

 

4.  Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 
літературу, демонструє самостійність письмової роботи; 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 



зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 
самостійність письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності; 

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 
навчальну літературу, робота містить суттєві неточності; 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 
Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

 
7.3. Шкала відповідності оцінок: 

 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
 
 
 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п Назва  теми 

Кількість годин 

Лекції Семіна
ри 

Самостій
на 

робота 
1 Тема 1. Особливості політичних проєктів. 2  10 

2 Тема 2. Визначення проблеми, постановка мети та 
завдань проєкту.   10 

3 Тема 3. Формування структури реалізації проєкту.   10 

4 
Тема 4. Адміністрування проектів і програм у 
публічній сфері на національному, регіональному, 
місцевому рівнях 

 2 10 

5 Тема 5. Управління проектним циклом: особливості та 
методологія   12 

 Контрольна робота    

6 Тема 6. Проектний аналіз, прийняття рішень та 
обґрунтування доцільності проекту в публічній сфері.   15 

7 Тема 7. Плaнувaння пpoекту, його інструменти та 
особливості   15 

8 Тема 8. Управління ризиками та якістю в проектах   12 

9 Тема 9. Оцінка ефективності проекту та контроль його 
виконання. 2  10 

10 Тема 10. Динaмiчнe лiдepcтвo тa кoмaнднa poбoтa   10 
 Підсумкова контрольна робота    
 ВСЬОГО 4 2 114 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій  – 4 год. 
Семінари – 2 год. 
Самостійна робота - 114 год. 

 



РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Основна: (базова): 
1. Бабаєв В.М. Управління проектами: Навчальний посібник для студентів спеціальності 

«Управління проектами» / Бабаєв В.М. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 244 с.  
2. Блага Н. В. Управління проєктами : навч. посіб. – Львів : Львівський державний 

університет внутрішніх справ, 2021. – 152 с. 
3. Довгань Л.Є.,  Мохонько Г.А., Малик І. П.  Управління проектами. навчальний 

посібник.  К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017.  420 с.  
4. Керування проектами для «неофіційних» проект-менеджерів Корі Когон, Сьюзетт 

Блейкмор, Джеймс Вуд, 2019. 240 с. 
5. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: Підручник. За заг. 

ред. Л. В. Ноздріної. К.: Центр учбової літератури, 2010.  432 с.  
6. Приймак В. М. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. 464с.  
7. Управління проектами  Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, І. П. Малик. Київ : КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2017. – 420 c. 
8. A Guide to the Project Management / Body of Knowledge (PMBOK® Guide) Sixth Edition, 

Project Management Institute, 2020 - 546 с. 
Додаткова: 

9. Управління проектами : навч. посіб. / Т. В. Маматова, В. М. Молоканова, І. А. 
Чикаренко, О. О. Чикаренко. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2018. – 128 с.  

10. Яковенко О. І. Управління проектами та ризиками : навч. посіб. / О. І. Яковенко. – 
Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2019. – 196 с.  

11. Іванова Т. В. Методологія проєктного підходу в реалізації стратегічних пріорітетів 
сервісно-орієнтованої держави // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 11. – С. 
82-85. 

12. Марченко В. М., Мезенцева О. О. Оптимізація застосування гнучких методик 
менеджменту в іт-проектах. Ефективна економіка. 2020. № 1.  

13. Олійник Р. Ю. Проєктний менеджмент: особливості ключових концептів та 
застосування у публічному секторі // Право та державне управління. – 2019. – № 2(35), 
т. 2. – С. 147-151.  

14. Проектний аналіз: навч. посібник / Н.Й. Басюркіна, С.А. Горбаченко, В.А. Карпов, Р.І. 
Шевченко-Перепьолкіна (за редакцією проф. Карпова В.А.). − К.: Видавничий дім 
«Кондор», 2019. – 324 c.  

15. Управління проектним циклом / Керівництво з методів надання допомоги. 
Європейська Комісія, 2004. 171 с. 

16. Фещур Р. В., Кічор В. П., Якимів А. І. Прийняття проектних рішень: Навчальний 
посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 220 с. 

17. Хаджирадєва С. К. Проектний аналіз та прийняття рішень: навч. посібник // С. К. 
Хаджирадєва, Н. І. Обушна. – Київ: Вид-во «Каравелла», 2018. – 270 с.  

18. Labunska S., Gavkalova N., Pylypenko A., Prokopishyna O. Cognitive instruments of public 
management accountability for development of national innovation system. Public Policy 
and Administration. – 2019. – 19(3). – р. 114-124.  

19. Smalskys V., Gavkalova N., Babenko K., Zolenko A. Efficiency of the stakeholder 
interaction in the context of ensuring sustainable territorial development. Problems and 
Perspectives in Management. – 2020. – 18(2). – р. 340-349.  

Інформаційні ресурси  
20. Офіційний вебпортал парламенту України. Законодавство України. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws.  
21. Сайт Американського інституту проєктного менеджментц  (Project Management 

Institute (PMI)) – Режим доступу : www.projectmanagement.com 



22. Українська асоціація управління проектами. – Режим доступу : http://upma.kiev.ua.  
23. Міжнародна асоціація управління проектами. – Режим доступу : 

https://www.ipma.world. 


	Проектний менеджмент в політиці
	ОК8. Проектний менеджмент в політиці



