
 

Дисципліна Проектний менеджмент у публічному адмініструванні 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Дисципліна «Проектний менеджмент у публічному 

адмініструванні» ґрунтується на досягнутих студентами 

компетентностях з дисциплін «Державне та регіональне 

управління», «Муніципальний менеджмент», «Планування 

розвитку територій». 

Що буде вивчатися 

Планування проекту. Планування часу та управління тривалістю 

виконання проекту. Планування ресурсного забезпечення 

проекту. Управління командою проекту. Контролювання 

виконання проекту. Управління ризиками проектів. Управління 

якістю проекту. Аутсорсинг та офшоринг в управлінні 

проектами 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Дисципліна спрямована на вивчення засвоєння сутності та 

основних завдань управління проектами; методичних основ 

планування і контролю проекту; базових засад створення 

організаційної структури проекту; теоретичних основ 

управління проектним циклом у публічній сфері; оволодіння 

навичками та уміннями використовувати основні інструменти 

проектного циклу; здійснювати розроблення та управління 

проектами у публічній сфері. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Розв’язувати складні задачі публічного управління та 

адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти 

правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-

правових актів для їх усунення;  

2. Знати основні засади національної безпеки та уміти 

попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним 

інтересам України в межах своєї професійної компетенції;  

3. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові 

технології, спеціалізоване програмне забезпечення для 

розв’язання складних задач публічного управління та 

адміністрування.. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

загальні  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

ЗК2. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально 

відповідально та свідомо;  

ЗК3. Здатність розробляти та управляти проєктами; 

спеціальні компетентності  

СК1. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, 

співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти;  

СК2. Здатність організовувати діяльність органів публічного 

управління та інших організацій публічної сфери;  

СК3. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне 

забезпечення управлінських процесів із використанням 

сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема 

розробляти заходи щодо впровадження електронного 

урядування в різних сферах публічного управління та 



адміністрування;. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розв’язання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 
лекційні та практичні заняття 

Семестровий 

контроль 
Залік 

 


