
 
 

Викладач: Шульга Анастасія Алімівна, кандидат 
наук з державного управління, доцент кафедри 
публічного управління та адміністрування ЧНУ 
імені Петра Могили 
 
Очікувані результати навчання 
В результаті вивчення дисципліни студент 
має знати: 
 теоретичні основи управління проєктами; 
 основні функції управління проєктами; 
 способи організації управління проєктами та планування 
змісту проєкту; 
 методи розрахунку матеріальних, фінансових, кадрових та 
інших ресурсів, джерела їх отримання та ефективного 
використання; 
 ризики, що виникають при управлінні проєктами, системи 
контролю за виконанням проєкту; 
має вміти: 
 планувати зміст проєкту; 
 контролювати хід виконання проєкту; 
 формувати команду проєкту; 
 користуватися пакетами прикладних програм для 
управління проєктами; 
 виділяти й аналізувати проекти різних 
типів у сфері публічного управління з 
метою побудови ефективних способів 
розробки та супроводу програмного 
забезпечення. 

   Обсяг: 12 кредитів ECTS (360 год), з яких 216 годин 
самостійної роботи. 
 
Мета: сформувати у студентів об’єм необхідних 
теоретичних знань і практичних навичок з ефективного 
управління проєктами різних спрямувань у сфері 
публічного управління, адаптації і впровадження 
проектних рішень у практичній діяльності. 
Оригінальність навчальної дисципліни: авторський 
курс 
 

Зміст дисципліни 
Тема 1. Загальна характеристика управління проєктами (Ч. 
1). 
Тема 2. Загальна характеристика управління проєктами (Ч. 
2).  
Тема 3. Управління проектами як один із засобів 
здійснення публічного управління. 
 Тема 4. Організація системи управління проєктами. 
Технологія управління проєктами в органах державної 
влади на початковому етапі 
Тема 5. Основи планування проєктів, строків та термінів 
виконання робіт по проєкту в органах державної влади 
Тема 6. Ресурсне забезпечення виконання проєкту. 
Управління людськими ресурсами проєкту. 
Тема 7. Контроль за виконанням проекту. Управління 
якістю проєктів.  
Тема 8. Управління ризиками в проектах 

Силабус дисципліни 
«УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ» 



Семестровий контроль: іспит 
Оцінювання: 
За семестр: 60 балів 
За залік: 40 балів 

 
Види робіт: 
Групові заняття – 45 балів (15*3б.) 
Виконання контрольної роботи   – 5 балів 
Виконання індивідуально-пошукової роботи   – 10 балів 
 

Критерії оцінювання результатів вивчення дисципліни 
 

Під час вивчення дисципліни студенти отримають бали за такі види 
робіт: 

1. Відповіді на групових заняттях 
2. Виконання контрольної роботи  
3. Виконання індивідуально-пошукової роботи    

 

Технічне забезпечення: 
Проєкційне мультимедійне обладнання 
(проєктор, екран, ноутбук/комп’ютер). 
Доступ до мережі Internet, точка доступу Wi-Fi. 
Система електронного навчання Moodle 3. 

 
Політика щодо дедлайнів 
Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

 

Політика щодо академічної доброчесності 
Передбачає самостійну підготовку до групових занять та 
самостійне виконання індивідуальних творчих завдань. 
Списування під час заліку (в т. ч. із використанням 
мобільних пристроїв) заборонено. У разі виявлення 
плагіату або списування роботи не зараховуються. 

 

 


