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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Управління 

проектами в публічній сфері» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки МАГІСТРА галузі знань 1801 «СПЕЦИФІЧНІ 

КАТЕГОРІЇ» спеціальності 8.18010013 «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Управління проектами в 

публічній сфері» є організаційні і нормативно-правові засади, механізми та 

інструменти управління проектами в публічній сфері 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Управління 

проектами в публічній сфері» базується на знаннях, отриманих при засвоєнні 

навчальних дисциплін «Вступ до управління проектами», «Методологія, 

методи та засоби проектного менеджменту», «Формування проектної 

команди», «Основи підприємницької діяльності і комерційній аналіз», 

«Проектний аналіз», «Економіко-математичні моделі і методи проектного 

менеджменту». 

Знання з дисципліни «Управління проектами в публічній сфері» 

застосовуються при вивченні навчальної дисципліни «Управління 

програмами розвитку регіонів та міст» 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Публічна сфера та організаційні і нормативно-правові засади 

управління проектами в ній 

2. Механізми та інструменти й особливості їх застосування в 

управлінні проектами в публічній сфері 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни " Управління проектами 

в публічній сфері є формування у слухачів знань і вмінь використання 

сучасного проектного підходу до вирішення завдань розвитку процесів 

державного управління на різних рівнях з їх орієнтацією на досягнення 
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кінцевих результатів з мінімальними витратами часу та коштів і засвоєння 

методології управління проектами як нового прогресивного інструментарію 

сфери публічного управління. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни "Управління 

проектами в публічній сфері" є : 

надати слухачам систематизовані знання з основ теорії проектного 

менеджменту у публічній сфері;  

ознайомити слухачів із сучасною концепцією публічного управління та 

з передовим вітчизняним і зарубіжним досвідом впровадження проектного 

підходу до реалізації державних проектів і програм;  

сформувати у слухачів уміння з підготовки, виконання і завершення 

проектів, аналізу поточного стану виконання проекту та прийняття 

своєчасного, обґрунтованого і компетентного рішення щодо проекту 

(програми);  

удосконалити навички по виконанню проектів у публічній сфері, 

використанню засобів і інструментів управління проектами, розроблення і 

реалізації конкретних заходів щодо цього і застосування їх в поточній 

діяльності.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні: 

знати: 

організаційні і нормативно-правові засади, механізми та інструменти 

управління проектами в публічній сфері; 

особливості розробки та управління проектами державно-приватного 

партнерства;  

сучасні моделі, методи та технології професійного управління 

проектами, які базуються на філософії життєвих циклів проектів та програм, 

орієнтованих на кінцеві результати та на мову професійного спілкування 

учасників проектів 

вміти : 
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застосовувати сучасний інструментарій управління проектами в 

адміністративній, господарській і управлінській діяльності; 

здійснювати моніторинг і оцінювання стану проекту, що реалізується; 

розробляти на основі проектного підходу конкретні заходи щодо оптимізації 

функцій управління проектами - управління часом, вартістю, закупівлями, 

якістю, ризиками тощо;  

приймати науково обґрунтовані рішення щодо управління проектами в 

публічній сфері та забезпечувати їх виконання. 

 

На вивчення навчальної дисципліни за денною та заочною формами 

навчання відводиться 54 години / 1,5 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Публічна сфера та організаційні і 

нормативно-правові засади управління проектами в ній 

Тема 1. «Публічність» як соціальний феномен. Поняття публічної 

сфери та її місце в суспільній системі 

Первинні правові ознаки термінів «публічність», «публічний», 

«приватний». Теорії розмежування публічного та приватного в суспільних 

відносинах та праві. Основні підходи щодо використання поняття 

«публічний» в гуманітарних науках. Теорія комунікативної дії Ю.Хабермаса. 

Сутність феномену «публічна сфера». Актори публічної сфери. Специфічні 

особливості публічної сфери. Інституціалізація взаємовідносин 

громадянського суспільства і держави. Основні характеристики публічної 

політики. Співставлення понять «публічна сфера» та «публічна політика». 

Тема 2. Публічна сфера як зона артикуляції та балансу інтересів 

держави і громадянського суспільства 

Основні підходи до визначення терміну «інтерес». Співставлення 

понять «публічний інтерес» та «приватний інтерес». Види публічного 

інтересу та їх специфічні особливості. Соціальний механізм державного 
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управління. Основні підходи до визначення поняття «публічна влада».  

Співставлення понять «публічна сфера»  та «публічна влада». 

Співвідношення державної та публічної влади.  Характерні ознаки публічної 

влади. Система представництва інтересів. Політичне представництво. 

Функціональне представництво. Групи інтересів. Соціальне партнерство. 

Неурядові некомерційні організації (ННО) та їх політичний характер. 

Особливості взаємодії ННО й органів влади в процесі формування рішень та 

під час реалізації соціальних програм.  

Тема  3. Публічна сфера як зона партнерства та співробітництва 

між приватним і державним секторами 

Проблемні питання формування інноваційної економіки. Нові 

принципи державного управління. Форми  співпраці держави/органів 

місцевого самоврядування з приватними підприємцями/підприємницькими 

організаціями. Аутсорсинг. Приватні підрядники. Умови, сприятливі для 

залучення приватного сектору. Групи послуг, що передаються урядом на 

субпідряд приватному сектору.  Типова характеристика ваучерних схем. 

Історія співпраці публічної влади та приватного сектору.  Сутність поняття 

«Public Private Partnership». Характерні та специфічні риси державно-

приватного партнерства (ДПП). Завдання, які розв’язуються за допомогою 

ДПП. 

Тема 4. Організаційні засади управління проектами в публічній 

сфері  

Концепція нового державного управління, особливості управління 

державними програмами і проектами, сутність управління проектами в 

публічній сфері, принципові відмінності управління проектами та 

програмами в публічній сфері. Проектний підхід як інноваційний механізм 

державного управління. Інноваційне державне управління. Застосування 

технології управління проектами в державному управлінні. Державне 

регулювання інноваційних процесів. Державне управління інвестиційними 
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проектами. Правові засади розроблення, затвердження та виконання 

державних програм. 

Тема 5. Нормативно-правове регулювання проектної діяльності в 

публічній сфері  

Державне регулювання інноваційних процесів. Державне управління 

інноваціями. Інноваційне державне управління. Державне управління 

інвестиційними проектами. Організаційна сттруктура управління 

інвестиціями. Правові засади розроблення, затвердження та виконання 

державних програм. 

 

Змістовий модуль 2. Механізми та інструменти й особливості їх 

застосування в управлінні проектами в публічній сфері 

Тема 6. Технології та інноваційні механізми управління 

державними (публічними) проектами і програмами  

Програмно-цільовий метод. Цільова комплексна програма. Сутність 

програмно-цільового управління. Етапи реалізації програмно-цільового 

управління. Складності програмно-цільового управління. Метод проектного 

циклу. Поняття «проектний цикл». Етапи проектного циклу. Основні 

інструменти методики управління проектним циклом. «Нове державне 

управління» («new public management»); «підприємницький уряд» 

(«reinventing government»); врядування («governance»); реінжиніринг 

(«reengineering»); бенчмаркінг (benchmarking); аутсорсинг (outsourcing); 

«управління за цілями» (management by objectives); «управління за 

результатами» (management by results);  електронне урядування (e-

government); проектний менеджмент (project management). Креативність, 

креативні технології, креативний потенціал менеджера проекту, проактивне 

та реактивне управління. 

Тема 7.  Особливості розробки та управління проектами державно-

приватного партнерства.  
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Тлумачення терміну «державно-приватне партнерство» (ДПП); 

міжнародні документи, що регламентують відносини публічно-приватного 

партнерства; особливості функціонування державно-приватного партнерства. 

Сфери використання ДПП, практика ДПП, етапи розвитку партнерства, 

аналіз міжнародного досвіду. Контракти, оренда – лізинг, концесія, угода про 

розподіл продукції, договора про спільне підприємства. Типові ризики 

проектів ДПП, оптимальний варіант розподілу ризиків у проектах ДПП. 

Тема 8. Практичні інструменти управління державними 

програмами і проектами регіонального та місцевого розвитку  

Чинники продуктивності та ефективності діяльності регіонів, 

характеристики традиційної та сучасної регіональної економічної політики, 

сучасна державна регіональна політика. Регіон, регіональний розвиток, 

державне регулювання регіонального розвитку, прогнозування і планування, 

стратегічне планування, програмування. Концепція маркетингового підходу, 

територіальний брендинг, територіальний маркетинг. 
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file:///C:/Остаточний%20захист/Кандидатська%20дисертація/.%20—%20Режим%20доступу%20:
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http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1602-14
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
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(Нормативно-правовий документ Мінекономіки України. Наказ). — Режим 
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Наказ). — Режим доступу : http://www.me.gov.ua 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання з опанування навчальної дисципліни в межах освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» у вигляді заліку. 

Узагальнені результати поточного і підсумкового контролю вносяться 

до екзаменаційної відомості за шкалою оцінювання ECTS і національною 

шкалою. 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

Контроль якості навчання здійснюється у формі поточного контролю та 

підсумкового випробування. 

Підсумкове випробування. Завданням підсумкового випробування є 

перевірка здатності оперувати категоріальним та понятійним апаратом, 

встановлювати взаємозв’язки між окремими темами, змістовними модулями, 

творчо використовувати набуті знання, уміння сформувати власне ставлення 

до певної проблеми. Підсумкове випробування здійснюється у формі 

письмового тестування слухачів шляхом відповіді на 20 питань протягом 90 

хвилин.  

Завданням підсумкового випробування за результатами засвоєння 

програмного матеріалу навчальної дисципліни в цілому є перевірка здатності 

оперувати її категоріальним та понятійним апаратом, встановлювати 

взаємозв’язки між окремими темами, змістовними модулями, творчо 

використовувати набуті знання, уміння сформувати власне ставлення до 

певної проблеми, що розкривається в навчальній дисципліні, розуміти її 
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місце в контексті місії та завдань освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів державного управління.  

 

5. Засоби діагностики успішності навчання    

Контроль якості навчання здійснюється у формі поточного контролю та 

підсумкового випробування. 

Поточний контроль теоретичного засвоєння матеріалу та оволодіння 

практичними навичками застосовування інструментарію управління 

проектами здійснюється на практичних заняттях у формі підготовки й 

захисту слухачем конкретного завдання. Показники, за якими оцінюються 

результати: володіння теоретичним матеріалом – до 50 %; уміння 

обґрунтувати й довести свою точку зору – до 40%; застосування додаткових 

джерел – до 10%. Критеріями поточного контролю є систематична та активна 

робота під час опанування матеріалом дисципліни відповідно до складеного з 

викладачем індивідуального плану. Оцінюванню підлягають обрані слухачем 

самостійно обов’язкові види завдань та додатково обрані за ініціативою 

слухачів та погоджені з викладачем необов’язкові види завдань.  

Критеріями поточного контролю навчальних досягнень слухачів є: 

o активність роботи на семінарських та практичних заняттях; 

o рівень володіння теоретичним матеріалом; 

o вміння обґрунтувати і довести свою точку зору; 

o обсяг застосування додаткових джерел; 

o своєчасність та якість виконання завдань для самостійного і 

індивідуального опрацювання. 

Засоби тестового контролю застосовуються при проведенні поточного 

контролю на семінарських і практичних заняттях, а також підсумкового 

контролю при проведенні заліку. 

Підсумком вивчення дисципліни для слухачів є складання заліку, який 

оцінюється за двобальною шкалою: «зараховано» або «незараховано».  
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«Зараховано»  виставляють слухачу, який виявив повне знання з 

поставлених питання, вільно володіє матеріалом, логічно й ґрунтовно 

відповідає на поставлені запитання, вміє застосувати отримані знання для 

аналізу й розробки практичної діяльності підприємства, або виявив повне 

знання з поставлених питань, але припускає логічну непослідовність або не 

може застосувати отримані знання при практичному розв’язанні завдань. При 

цьому слухач вміє виправити неточності відповіді після зауваження 

викладача.   

«Незараховано»  виставляють, якщо слухач не володіє з знанням 

суттєвих елементів навчального матеріалу, припускається грубих помилок . 

В окремих випадках викладач при тестовій формі оцінки знань або при 

оцінці контрольної роботи може запропонувати слухачу обґрунтувати свої 

відповіді 


