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Назва курсу Управління проєктами: освіта, культура, економіка, суспільство 

Адреса викладання курсу вул. Університетська, 1 

Факультет та кафедра, за 
якою закріплена дисципліна 

філософський факультет - кафедра філософії, теорії та історії культури;  
факультет педагогічної освіти – кафедра загальної педагогіки, та педагогіки вищої школи 

Галузь знань, шифр та назва 
спеціальності 

033 Філософія 

Викладач (-і) Скринник З.Е., Власевич Т.В., Квас О.В. 

Контактна інформація 
викладача (-ів) 

zoia.skrynnyk@lnu.edu.ua 
tetyana.vlasevych@lnu.edu.ua 
olena.kvas@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 
відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою домовленістю). Також можливі 
он-лайн консультації через Viber, Messenger, Telegram або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 
консультацій слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити.      

Сторінка курсу https://filos.lnu.edu.ua/academics/master/spetsialnist-filosofiia-mahistratura 

Інформація про курс Курс «Управління проєктами: освіта, культура, економіка, суспільство» є складовою частиною 
нормативних                дисциплін ОР Магістр, ОПП Філософія 

mailto:zoia.skrynnyk@lnu.edu.ua
mailto:tetyana.vlasevych@lnu.edu.ua
mailto:olena.kvas@lnu.edu.ua


 

Коротка анотація курсу Курс «Управління проєктами: освіта, культура, економіка, суспільство» спрямований на отримання знань 

та навичок, що надають можливість участі у реалізації проєктів  різної спрямованості (в галузі освіти,  

культури, економіки, суспільства) під час виконання своєї професійної діяльності за фахом. 

Мета та цілі курсу Формування компетентностей необхідних для формування та здійснення проєктів в сфері освіти, 

культури, економіки та соціального забезпечення суспільства. Здатність проведення досліджень (проєктів) 

на відповідному науковому та нормативному рівні. 

Освіта – формування теоретичних знань і практичних навичок основ управління проєктами в освіті, 

застосування відповідного теоретичного та практичного інструментарію для управління проєктами 

науково-дослідницької та викладацької діяльності.  

Культура – впровадження сучасного управлінського мислення, грамотного планування та організації 

виконання проєкту в галузі культури. 

Економіка - формування знань, умінь і навичок щодо застосування універсального інструментарію 

розробки та реалізації проєктів в сфері економіки. 

Суспільство – аналіз і розроблення стратегії та технік (тактики) реалізації проєктів. 

Література для вивчення 
дисципліни 

1. Андрущенко В., Бойченко М., Гомілко О. [та ін.]. Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті 
євроінтеграційних процесів : монографія. – К. : Пед. думка, 2011. – 320 с. 
2. Багашова Н. В. Світові та вітчизняні тенденції розвитку управління проєктами. Ефективна економіка (електронний 
журнал). 2015. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_6_34 

3. Безгін І. Мистецтво і ринок. Нариси. К.: ВВП «Компас», 2005. 543 с. 
4. Березюк О. С., Власенко О. М. Дидактика: теорія і практика : навч.-метод. посіб. для студентів гуманітарних 
факультетів. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. 212 с. 

5. Бізнес-планування та управління проектами: навчальний посібник / П. Г. Ільчук, Р. В. Фещур, А. І. Якимів, І. В. Когут, 
Г. Й. Лучко, Д І. Скворцов, С. В. Шишковський; за ред. П. Г. Ільчука. 2-ге видання, доповнене та оновлене. Львів. Видавництво 

«Новий Світ - 2000». 2020. 240 с. 

6. Гранти та проекти в культурі. Режим доступу: https://houseofeurope.org.ua/opportunity/108 
7. Гриньова М.В. Педагогічні технології: теорія та практика: Навч.‐ метод. посіб. – Полтава, 2006. – 230 с. 
8. Дей О. Управління науковими проектами: Особливості написання успішної заявки на грант // Міжнародний юридичний 
вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2016. Вип. 1 (3). С. 212–215. 
9. Дункан Вільям Р. Керівництва з питань Проєктного менеджменту / За ред. С. Д. Бушуєва. (Вид. 2-ге, переробл.). Київ : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_6_34


 
 

Інститут менеджменту і бізнесу, 2014. 197 с. 

10. Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту. К.: Либідь, 2004. 

11. Кожушко Л. Ф. Управління проєктами: навчальний посібник. Київ: Кондор. 2015, 388 с. 
12. Кононец Н. В. Технологія освітнього проекту як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого. Витоки пед. 
майстерності: зб. наук. праць. Вип. 14. Полтава, 2014. С. 136–144. 
13. Кучеренко В.Р. Управління проектами в підприємницьких структурах: [навчальний посібник] / Кучеренко В.Р., 
Кузнєцов Е.А., Маркітан О.С. – Х:Бурун Книга, 2010. – 272с. 
14. Левицький А. Узгодження інтересів зацікавлених сторін при реалізації соціальних проектів: аналіз проблемного поля // 
Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. Одеса: Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2013. Вип. 2 (54). С. 77–80. 
15. Методологічні основи створення інформаційного середовища управління науковими дослідженнями: монографія. / А. 
О. Білощицький, П. П. Лізунов, О. Ю. Кучанський, Ю. В. Андрашко, О. В. Миронов, С. В. Білощицька. Київ : КНУБА, 2017. 148 
с. 
16. Наукові парки як приклад ефективного проекту: Закон України від 25.06.2009 № 1563-VI URL: 
17. Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA2018 / кол. авт. : М. Мазорчук (осн. 
автор), Т. Вакуленко, В. Терещенко, Г. Бичко, К. Шумова, С. Раков, В. Горох та ін. ; Український центр оцінювання якості 

освіти. Київ : УЦОЯО, 2019. 439 с. 
18. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проєктами: підручник. Київ: ЦНЛ, 2019, 432 с. 
19. Палагута І.В. Інноваційний потенціал порівняльно-педагогічних досліджень для розвитку вищої освіти в Україні: 
монографія за заг. ред. О. А. Заболотної; МОН України, Уманський держ. пед. у-тет імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2019. 
218 с. 
20. Приймак В.М. Управління проектами: навч. посіб. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
2017. 464с. 
21. Сидоренко В. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва 
України ХХ–ХХІ століть / ІПСМ АМУ. К.: ВХ [студіо], 2008. 188 с. Історико-культурні заповідники. Плани організації 

територій [за ред. В.В.Вечерського]. Київ, 2014. 
22. Силадій І. Розвиток освіти в контексті основних викликів глобалізації. Вища освіта України. № 4. 2016. 
23. Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансовоекономічної безпеки : підручник / О. М. Тридід, Г. М. 
Азаренкова, К. В. Орєхова, У. Є. Гузар, О. І. Завидівська. Київ : УБС НБУ, 2015. 815 с. 
24. Ульянченко О. В. Дослідження операцій в економіці : підручник / О. В. Ульянченко. – X. : Гриф, 2002. – 580 с. 
25. Фесенко Т. Г. Управління проектами: теорія та практика виконання проектних дій: навч. Посібник. Харк. нац. акад. 
міськ. госп-ва. Х. : ХНАМГ, 2012. 181 с. 
26. Філиппова С. В., Захарченко В. І., Акулюшина М. О. Науковометодичні засади передпланової оцінки інноваційно- 
інвестиційних проєктів : монографія. Одеса, 2015. 104 с. 
27. Швед В. Культурні цінності Європи. Київ: Дух і Літера, 2014. 
28. Щербина-Яковлева О. Ю. Менеджмент соціокультурної діяльності як напрям наукового та технологічного знання. 
Частина 1. Дидактика, логіка, методологія. Підручник / О.Ю. Щербина-Яковлева, Н.Д. Світайло, М.О. Клочко, А.М. Щербина. – 
Суми: Репозитарій СумДУ, 2018. – 207 с. 



 
 29. 29. Якса Н. В. Міжкультурна взаємодія суб’єктів освітнього процесу : навч. посіб. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. 

30. Okland A. Gap analysis for incorporating sustainability in project management // Procedia computer science. – 2015. – № 64. – P. 
103–109. 

Тривалість курсу 6 кредитів, 180 год. 

Обсяг курсу 64 аудиторних годин 
З них: 
32  години лекцій 
32 години  практичних занять 
116 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення курсу студент повинен: 

ЗНАТИ: 

✓ Науковий, аналітичний та методичний інструментарій в сфері управління проєктами; 
✓ Методичні підходи до класифікації, структурування та оцінки проєктів, ролі та функції основних 

учасників проєкту на різних етапах його життєвого циклу; 
✓ Етапи проєктного циклу, створювати проєктну команду, проєктну структуру, а також здійснювати 

експертизу проєктних рішень. 
 

УМІТИ: 

✓ Створювати та реалізовувати ефективні комунікації в сфері проєктної діяльності в галузі освіти, культури, 
економіки та суспільствознавства; 

✓ Розробляти проєкти в сфері освіти, культури, економіки та суспільствознавства, та управляти ними; 
✓ Планувати і здійснювати інформаційне (методичне, фінансове, кадрове) забезпечення проєктів; 
✓ Застосовувати отримані знання з управління проєктами в процесі здійснення науково-дослідницької та 

викладацької                  діяльності в ЗВО; 

✓ Вільно, на належному науковому рівні спілкуватися з колегами, науковою спільнотою з питань, що 
стосуються   сфери управління проєктами у ЗВО та наукових інституціях. 



 

Формат курсу Змішаний   

Теми Подано нижче у табличній формі схема курсу «Історія зарубіжної та української культури»1 

 

Підсумковий контроль, 
форма 

Іспит у змішаній формі 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з нормативних (Соціальна філософія, Соціологія, 

Філософія культури, Філософія свободи, Історія науки і техніки, Основи педагогіки ) та вибіркових дисциплін 

(Філософія міста) 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 
використовуватися під час 
викладання курсу 

 
• словесні: лекція, практичні заняття, розповідь, бесіда, навчальна дискусія, самоконтроль (усний, письмовий). 

• навчально-пізнавальні: аналізу, конкретизації, узагальнення, порівняння. 

Необхідні обладнання • сукупність матеріальних об'єктів, які застосовуються для передачі навчальної інформації, і в окремих 
випадках використовуються як джерело знань - комп'ютерне та мультимедійне обладнання (з базовим 
програмним забезпеченням); 

• інтерактивні мультимедійні електронні освітні ресурси; 

• друковані та електронні навчальні (роздаткові) матеріали та посібники 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного виду 
навчальної діяльності) 

Критерії оцінювання відповідають «Положенню про забезпечення академічної доброчесності у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка» (Режим доступу: https://www.lnu.edu.ua/wp- 
content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. 
Дотримння правил академічної доброчесності полягає в: 

http://www.lnu.edu.ua/wp-


 
 

- самостійному виконанні навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання; 
- обов’язкове посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 
Письмові роботи - студенти виконують декілька видів письмових робіт. 
Оцінювання за курсом здійснюється наступним чином - 50 балів протягом семестру, та 50 під час іспиту. 
Виконання індивідуальних та групових завдань, що потребують проведення самостійного дослідницького 
експерименту з обговоренням результатів – 20 б. 
Участь в практичних заняттях (виступ, повідомлення, обговорення) – 5 б. 
Участь в інтерактивних заходах – 5 б. 

Групова робота – 2 б. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються, а саме: 
- академічного плагіату - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих 
іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів 
(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; 
- самоплагіату - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як 
нових наукових результатів; 
- фальсифікації - свідомої зміни чи модифікації вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових 
досліджень; 
- списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для 
використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання. 
 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Оцінка 
 

Залік 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 
 

Питання до іспиту 
1. Поняття та класифікація проєктів. 
2. Сутність системи управління проєктами, її елементи 
3. Цілі й процеси в управлінні проєктами 
4. Принципи та функції управління проєктами. 
5. Обґрунтування доцільності проєкту. 



6. Оцінка ефективності проєктів 
7. Маркетинг проєктів. 
8. Організація системи управління проєктами. 
9. Внутрішні організаційні структури управління проєктами. 
10. Компоненти структуризації проекту 
11. Методологія структуризації проекту, її характеристика та значення 
12. Поєднання структур проекту 
13. Формування команди проекту 
14. Управління конфліктами в проектах 
15. Лідерство і мотивація в проектній команді 
16. Розвиток проектної команди 
17. Складові системи планування проекту 
18. Методологічні підходи до планування проектів 
19. Методичні основи контролю проектів 
20. Календарне планування проекту 
21. Джерела ресурсного забезпечення проекту та їх вибір 
22. Планування витрат проекту 
23. Оптимізація недостатньої кількості ресурсів 
24. Поняття та порядок складання проектного бюджету 
25. Завдання контролю за виконанням проекту 
26. Методи контролю за виконанням проекту 
27. Контроль виконання календарних планів та бюджетів підрозділів 
28. Звітність у системі контролю 
29. Вимірювання й аналіз показників виконання проекту 
30. Поняття проектного ризику та невизначеності 
31. Причини виникнення та чинники впливу на динаміку ризиків у проектах 
32. Основні методи аналізу ризиків у проектах 
33. Способи зниження ризиків проектів 
34. Сутність управління якістю проекту та способи забезпечення його якості 
35. Витрати на забезпечення якості проекту 
36. Дослідницько-інноваційна та проєктна діяльність.  
37. Управління змінами та завершення проєкту. 
38. Проєктна складова в сучасній культурі та мистецтві 
39. Практичний досвід здійснених наукових проєктів галузі культури. 
40. Практичний досвід здійснених наукових проєктів галузі освіти. 
41. Практичний досвід здійснених наукових проєктів галузі економіки. 
42. Практичний досвід здійснених наукових проєктів галузі суспільствознавства та державного управління. 
43.Сутність та зміст управління комунікаціями. 
44. Планування інформаційного зв'язку, системи управління проєктами. 
45. Особливості організації наукової діяльності на сучасному етапі розвитку суспільства. 
 



Опитування 
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 
 



ДОДАТОК 1 
 

Схема курсу «Управління проєктами: освіта, культура, економіка, суспільство» 

 
Тиж. / 
дата / 
год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 
(заняття) 

Література  Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 
виконання 

Модуль Освіта 

І/II тиж. 
4 год. 
09.02.22 
16.02.22 
 

Вступ до курсу. Гостьова лекція 

колективу викладачів 
«Специфіка проєктної 
діяльності» 

Настановча конференція за 
тематикою курсу. 
Вазівки до виконаня 
індивідуальних завдань 
Управління проектами: теоретичні 
основи. 
Організаційні структури 
управління проектами 
Планування проекту як складова 
управління проектами 
Планування строків та термінів 
виконання проектів 

Лекція 
діалог 

1.  Силадій І. Розвиток освіти  
контексті основних викликів глобалізації. Вища освіта 
України. № 4. 2016. 
2.Карамушка Л. М. Психологія освітнього 
менеджменту. К.: Либідь, 2004. 
3. Березюк О. С., Власенко О. М. Дидактика: теорія і 
практика : навч.-метод. посіб. для студентів 
гуманітарних факультетів. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. 
І. Франка, 2017. 212 с. 
4. Гриньова М.В. Педагогічні технології: теорія та 
практика: Навч.‐ метод. посіб. – Полтава, 2006. – 230 
с. 
5. Кононец Н. В. Технологія освітнього проекту як 
педагогічна технологія ресурсно- орієнтованого. 
Витоки пед. майстерності: зб. наук. праць. Вип. 14. 
Полтава, 2014. С. 136–144. 

1. Стилі керівництва в 
менеджменті в галузі 
освіти. 
14 год. 

До 
семінару  
16.02.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 І/II тиж. 
4 год. 
09.02.22 
16.02.22 
 
 
 
 

Тема 1. Управління в сфері 

освіти 
 
 

 
 
 
 

Семінарське 
заняття. 
Бесіда, 
обговорення, 
дискусія 

ІІІ/IV 
тиж. 
4 год. 
23.02.22 
02.03.22 

Тема 2. Управління в сфері 

освіти. Проектний менеджмент в 
освіті. 
Які особливості розробки та 
обґрунтування структури проєкту. 
Особливості освітніх проектів. 
Оцінювання освітнього прое 
планування й реалізація освітнього 
проєкту у вищій школі.кту. 

Лекція-діалог 1. Андрущенко В., Бойченко М., Гомілко О. [та ін.]. 
Філософія і методологія розвитку вищої освіти 
України в контексті євроінтеграційних процесів : 
монографія. – К. : Пед. думка, 2011. 
– 320 с. 
2. Національний звіт за результатами міжнародного 
дослідження якості освіти PISA2018 / кол. авт. : М. 
Мазорчук (осн. автор), Т. Вакуленко, В. Терещенко, 
Г. Бичко, К. Шумова, С. Раков, В. Горох та ін. ; 

 Викладання дисциплін у 
вищій школі як проект. 
Складання анотації 
(силабусу) вибіркової 
дисципліни за власним 
вибором студентів. 
Презентація дисципліни. 
15 год.  
 

До 
семінару  
02.03.22 



ІІІ/IV 
тиж. 
4 год. 
23.02.22 
02.03.22 

Тема 2. Процеси і технології 
організації та здійснення 

проектів в сфері освіти на 
освітньої діяльності ЗВО 

Семінарське 
заняття. 
Дискусія  

Український центр оцінювання якості освіти. Київ : 
УЦОЯО, 2019. 439 с. 
3. Палагута І.В. Інноваційний потенціал порівняльно-
педагогічних досліджень для розвитку вищої 
освіти в Україні: монографія за заг. ред. О. А. 
Заболотної; МОН України, Уманський держ. пед. у-
тет імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2019. 218 с. 

 
 
 
 
 

Модуль Культура 
V/VI 
тиж. 
4 год. 
09.03.22 
16.03.22 

Тема 3.  Управління в сфері 
культури  
Організаційна культура у 

структурі проєктів. Сучасні 
технології прийняття 
стратегічних управлінських рішень 
в сфері культури. Особливості 
документального 
забезпечення проектної діяльності; 
Заходи щодо планування та 
виконання проєктних дій. 

Лекція 1.Приймак В.М. Управління проектами: навч. посіб. 

К.: Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, 2017. 464с. 

2.Швед В. Культурні цінності Європи. Київ: Дух і 

Літера, 2014. 

3. Гавеля О. М. SWOT-аналіз як засіб удосконалення 

організації та управління культурномистецьки ми 

проектами Режим доступу: 156772- 341541-1-SM.pdf 

4.Гранти та проекти в культурі. Режим доступу: 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/108 

5. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. 

Управління проєктами: підручник. Київ: ЦНЛ, 2019, 

432 с. 

6. Щербина-Яковлева О. Ю. Менеджмент 

соціокультурної діяльності як напрям наукового та 

технологічного знання. Частина 1. Дидактика, логіка, 

методологія. Підручник / О.Ю. Щербина-Яковлева, 

Н.Д. Світайло, М.О. Клочко, А.М. Щербина. – Суми: 

Репозитарій СумДУ, 2018. – 207 с. 

 

1.Обговорення: 

Українські пам’ятки, що 

входять до світової 

спадщини ЮНЕСКО. 

URL: 

http://24tv.ua/7_ukrayinskih

_pamyatok_ 

vhodyat_do_svitovoyi_ 

spadshhini_yunesko_n57367

0. 

Які особливості 

планування організації 

(ідентифікація, 

документування та 

призначення персоналу, 

відповідальності та 

відносин звітності). 

Планування та оцінка 

ресурсів, необхідних для 

реалізації проєкту. 

14 год. 

До 
семінару 
16.03.22 

V/VІ 
тиж. 
4 год. 
09.03.22 
16.03.22 

Тема 3. Управління в сфері 
культури. Організації 

комунікацій (діяльність 
організацій культури та 
культурно- мистецькі заходи) 

 
 
 

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення, 
дискусія 

VІІ/VIII 
тиж. 
4 год. 
23.03.22 
30.03.22 

Тема 4. Проєкти в сфері 
культури.  
Особливості управління проектами 
в галузі культури.Визначити зміст 
поняття «управління проєктом». Як 
підготувати якісну проєктну 
пропозицію. Ефективне управління 
проєктом. Основні приклади 
успішних проєктів в галузі 
культури (Львів) 

Лекція 1.Наукові парки як приклад ефективного проекту: 
Закон України від 25.06.2009 № 1563- VI -  Режим 
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/card/1563-17. 
2. Фесенко Т. Г. Управління проектами: теорія та 
практика виконання проектних дій: навч. Посібник. 
Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х. : ХНАМГ, 2012. 
181 с. 
3.Кожушко Л. Ф. Управління проєктами: навчальний 
посібник. Київ: Кондор. 2015, 388 с. 
4. Гриценко Є. Сродна праця: кейси амбітних 
культурних проектів Режим доступу: 
https://theukrainians.or g/srodna-pratsya/ 

Робота в групах – проєкт 
«Культурний путівник 
Львовом» 
15 год. 

До 
семінару 
30.03.22 

VII/VІІІ 
тиж. 
4 год. 
23.03.22 
30.03.22 

Тема 4. Проєкти в сфері 
культури. 

 
 

Семінарське 
заняття. 
Групова 
робота  

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/108
http://24tv.ua/7_ukrayinskih_pamyatok_%20vhodyat_do_svitovoyi_%20spadshhini_yunesko_n573670
http://24tv.ua/7_ukrayinskih_pamyatok_%20vhodyat_do_svitovoyi_%20spadshhini_yunesko_n573670
http://24tv.ua/7_ukrayinskih_pamyatok_%20vhodyat_do_svitovoyi_%20spadshhini_yunesko_n573670
http://24tv.ua/7_ukrayinskih_pamyatok_%20vhodyat_do_svitovoyi_%20spadshhini_yunesko_n573670
http://24tv.ua/7_ukrayinskih_pamyatok_%20vhodyat_do_svitovoyi_%20spadshhini_yunesko_n573670
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/card/1563-17
https://theukrainians.org/srodna-pratsya/
https://theukrainians.org/srodna-pratsya/


Модуль Економіка  

ІХ/X 
тиж. 
4 год. 
06.04.22 
13.04.22 

Тема 5. Економічні проекти: їх 
цілі та особливості. 

Проект як форма ведення бізнесу – 
відповідь на виклики 
нестабільності сучасного світу. 
Проект як динамічна система. 
Класифікація економічних  
проектів за рівнем, масштабами 
змін, широтою охоплення, 
вимогам до якості і способами 
його забезпечення, рівнем 
учасників, характером цільового 
завдання, об'єктом інвестиційної 
діяльності. 
 Створення економічної моделі 
проекту. 
Технологія управління реалізацією 
економічного проекту. 
Критерії оцінки виконання 
проекту. 

Лекція 1.Кучеренко В.Р. Управління проектами в 

підприємницьких структурах: [навчальний 

посібник] / Кучеренко В.Р., Кузнєцов Е.А., Маркітан 

О.С. – Х:Бурун Книга, 2010. – 272с. 

2. Безгін І. Мистецтво і ринок. Нариси. К.: ВВП 

«Компас», 2005. 543 с. 

3. Ульянченко О. В. Дослідження операцій в 

економіці : підручник / О. В. Ульянченко. – X. 

: Гриф, 2002. – 580 с. 

4. Єгорченков О. В. Азбука управління проектами. 

Планування : навч. посіб. / О. В. Єгорченков, Н. 

Ю. Єгорченкова, Є. Ю. Катаєва. – Київ : КНУ 

ім.Т.Шевченка, 2017. – 117 с.- Режим 

доступу: http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/ABC_projec 

t_management.pdf/. 

5. Філиппова С. В., Захарченко В. І.,. Акулюшина М. 

О. Науковометодичні засади передпланової оцінки 

інноваційно-інвестиційних проєктів: монографія. 

Одеса, 2015. 104 с 

 

Управління ресурсним 

забезпеченням проєктів 

Кадрове забезпечення 

виконання проєкту 

Управління комунікаціями 

та інформаційним 

забезпеченням проєкту 

14 год.  

До 
семінару 
13.04.22 

IX/Х 
тиж. 
4 год. 
06.04.22 
13.04.22 

Тема 5. Економічні відносини та 

закономірності їх розвитку в 

сфері управління проєктами.  

Семінарське 
заняття. 
Доповідь, 
бесіда, 
обговорення 

XI/ХІI 
тиж. 
4 год. 
20.04.22 
27.04.22 

Тема 6. Досвід управління 

економічними проектами у м. 
Львові 
Економічний проект як засіб 
забезпечення збалансованого 
економічного та інвестиційного 
розвитку. 
Підготовка заходів, спрямованих 
на забезпечення збалансованого та 
інвестиційного розвитку міста. 
Прогнозування основних 
показників розвитку інвестиційної 
політики м. Львова. 
Підготовка проектів програм 
зовнішньоекономічного розвитку 
міста. 
 Сприяння суб’єктам 
підприємництва міста у створенні 
спільних з іноземними партнерами 

Лекція 1.Багашова Н. В. Світові та вітчизняні тенденції 
розвитку управління проєктами. Ефективна 
економіка (електронний журнал). 2015. № 6. – Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_6_34 
2.Бізнес-планування та управління проектами: 
навчальний посібник / П. Г. Ільчук, Р. В. Фещур, А. І. 
Якимів, І. В. Когут, Г. Й. Лучко, Д І. Скворцов, С. В. 
Шишковський; за ред. П. Г. Ільчука. 2-ге видання, 
доповнене та оновлене. Львів. Видавництво «Новий 
Світ -2000». 2020. 240 с. 
3. Башинська І. О., Новак Н. Г. Ефективне 
управління проєктами підприємства. Інфраструктура 
ринку. 2017. Вип. 6. С. 75–78. 
4. Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері 
фінансовоекономічної безпеки : підручник / О. М. 
Тридід, Г. М. Азаренкова, К. В. Орєхова, У. Є. Гузар, 
О. І. Завидівська. Київ : УБС НБУ, 2015. 815 с. 
 
 

Управління процесами 
виконання проєкту 
Управління ризиками в 
проєктах  
Управління якістю 
виконання проєкту 
Методи сіткового 
планування: метод 
критичного шляху (CPM), 
метод 
оцінки і аналізу програм 
(PERT) 
15 год. 

До 
семінару 

27.04.22 

http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/ABC_project_management.pdf/
http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/ABC_project_management.pdf/
http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/ABC_project_management.pdf/
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_6_34


підприємств. 
Налагодження ефективної 
співпраці з міжнародними 
фінансовими організаціями. 
 Промоція інвестиційних та інших 
заходів, спрямованих на 
формування позитивного 
інвестиційного клімату м. Львова. 
 Підтримка експортної та 
інвестиційної активності 
підприємств, установ та 
організацій, які розташовані на 
території м. Львова, незалежно від 
форми власності 

 
 
 

XI/ХІІ 
тиж. 
4 год. 
20.04.22 
27.04.22 

Тема 6. Розрахунок проєктно- 
кошторисної моделі. 
 

Семінарське 
заняття. 
Групова 
робота  

Модуль Суспільство  
ХІІІ/ 
XIV тиж. 
4 год. 
04.05.22 
11.05.22 

Тема 7. Соціальне проектування 

як конструювання бажаних 
станів майбутнього, засіб 
вирішення соціальних  проблем.  

Призначення соціальних проектів. 
Проекти у сферах охорони 
здоров'я, соціального захисту 
незабезпечених верств населення, 
подолання наслідків природних і 
соціальних потрясінь; інмаційно-
просвітницькі; навчальні 
(пізнавальні); реабілітаційні 
(психологічні, соціально-
психологічні, соціальні, праце-
реабілітаційні); фізкультурно-
оздоровчі; художньо-творчі.  
Типи проектів за особливостями 
фінансування: інвестиційні, 
спонсорські, бюджетні, грантові.  
Методи фандрайзингу. Пошук 
джерел фінансування. 

Лекція 1. Основи грантрайтингу та управління проектами в 

публічній сфері : метод. рек. для органів влади та 

недерж. орг-цій / Авт. кол.: В.В. Белявцева, А.І. 

Гнатенко, О.С. Зінченко та ін. ; за заг. ред. О.В. 

Кулініча. Харків : Золоті сторінки, 2017. 148 с. 

2. Дей О. Управління науковими проектами: 

Особливості написання успішної заявки на грант // 

Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових 

праць Національного університету державної 

податкової служби України. 2016. Вип. 1 (3). С. 212–

215. 

3. Левицький А. Узгодження інтересів зацікавлених 

сторін при реалізації соціальних проектів: аналіз 

проблемного поля // Актуальні проблеми державного 

управління: зб. наук. пр. Одеса: Вид-во ОРІДУ 

НАДУ, 2013. Вип. 2 (54). С. 77–80. 

4. Прикладні аспекти управління проектами в 

публічній сфері / за заг. ред. О.В. Кулініча. – Х. : 

Організаційні особливості 

проєктів  

Команда проекту та 

управління командою. 

Шляхи мотивації до 

роботи в команді 

Управління конфліктами в 

проєктах 

14 год. 

До 
семінару 

11.05.22 



 ФОП Іванченко І.С., 2018. – 93 с.- Режим доступу: 

http://vns.puet.edu.ua/f ile.php/723/applied-aspects.pdf 

5. Прикладні аспекти управління проектами в 

публічній сфері / за заг. ред. О.В. Кулініча. – Х. : 

ФОП Іванченко І.С., 2018. – 93 с.- Режим доступу: 

http://vns.puet.edu.ua/f ile.php/723/applied- aspects.pdf 

ХІІІ/ 
XIV тиж. 
4 год. 
04.05.22 
11.05.22 

Тема 7. Науково-практичні 
засади соціального 
проектування.  

Семінар- 
дискусія  

XV/ 
XVI  
тиж. 
4 год. 
18.05.22 
25.05.22 

Тема 8. Тема 8. Досвід 
управління соціальними 

проектами в Україні.  
Соціальні запити: 
Охорона навколишнього 
середовища та сталий розвиток. 
Благодійність. 
Навчання, виховання, освіта та 
розвиток дітей та молоді. 
Соціальне підприємництво. 
Корпоративна соціальна 
відповідальність. 
Здоров'я та благополуччя. 
Протидія домашньому насильству. 
Соціальний захист сім’ї та дітей. 
Соціальний захист учасників 
бойових дій. 
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Обговорення ІНДЗ - 
магістерська 
робота, як власна проєктна 
діяльність 
15 год.  
 

До 
семінару 

25.05.22 

XV/XVI 
тиж. 
4 год. 
18.05.22 
25.05.22 

Тема 8. Проєктна діяльність. 
Управління соціальними 

проектами в Україні.  
 

Семінарське 
заняття. 
Панельна 
дискусія 

64 год.      116 год.   
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