
Повна назва: Управління політичними проектами 

Статус: вибіркова 

Мета: оволодіння студентами науковими знаннями з основ теорії та практики 

політичного проектування та управління політичними проектами; формування навичок  

проектного управління у сфері політичної діяльності  та можливості приймати своєчасні та 

ефективні управлінські рішення.  

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

«Управління політичними проектами» (7 кредитів ECTS, 210 год.) розроблена за 

модульно-рейтинговою системою та включає в себе лекції (42 год.), групові заняття (56 год.), 

самостійну роботу (112 год.), систему контролю та обліку знань. Викладається в 10-му, 11-му 

триместрах. 

Форми вивчення дисципліни: 

лекція, семінарські заняття, виконання індивідуальних та групових практичних завдань, 

самостійної роботи, контрольних заходів. Технічні засоби навчання використовуються під 

час проведення усіх форм занять згідно з рекомендаціями предметно-методичної комісії. 

У процесі вивчення дисципліни використовується кредитно-модульна технологія - 

студенти опановують матеріал за змістовими модулями. 

Під час проведення лекційних занять використовується проблемно-діяльнісний підхід, 

що сприяє глибокому засвоєнню знань і формуванню творчого професійного мислення у 

майбутніх фахівців. 

Семінарські заняття носять проблемно-пошуковий і практично-творчий характер, 

студенти опрацьовують теоретичні і практичні завдання, розвивають мислення, 

поглиблюють і розширюють знання, обґрунтовують власну точку зору, роблять прогнози та 

пропонують шляхи вирішення поставлених завдань.  

Виконуючи індивідуальні завдання, студенти, за допомогою викладача, розв’язують 

складні проблеми, уточнюють незрозумілі питання, обговорюють підходи практичного 

застосування отриманих знань під час професійної діяльності. 

Самостійна робота як форма організації навчального процесу, покликана забезпечити 

сприяння студенту під час самостійного вивчення ним запропонованої літератури у пошуку 

відповідей на проблемні питання курсу, виконання практичних завдань. 

Форми контролю – поточний, модульний, підсумковий семестровий.  

Поточний контроль ґрунтується на системі оцінки успішності студентів і проводиться 

на семінарських заняттях: опитування, доповіді, контрольні роботи, тестування, підготовку 

презентації політичного проекту.  

Модульний контроль за планом. 

Підсумковий контроль – залік 

 
Структура навчальної дисципліни: 

 

Розділ 1. Теорія проектування 

Тема 1.1. Предмет та завдання курсу «Політичне проектування». Теоретико- 

методологічні основи проектування  

Тема 1. 2. Політичне проектування: основні поняття.  

Тема 1.3. Поняття та типологія проектів  

Тема 1.4. Сучасні концепції проектної діяльності  

Тема 1.5. Доцільність проекту та оцінка його ефективності.  

Тема 1.6. Оцінка життєдіяльності політичного проекту. Соціальна діагностика  

Тема 1.7. Структура політичного проекту  

Тема 1.8. Методичні основи планування і контролю проектів  

Тема 1. 9. Планування ресурсів і витрат. Складання проектного бюджету  

Тема 1.10. Контроль за виконанням проекту  



Розділ 2. Теоретичні основи управління проектами. 

Тема 2.1. Загальна характеристика управління проектами  

Тема 2.2. Організація системи управління політичними проектами   

Тема 2.3. Управління проектними ризиками  

Тема 2.4. Управління якістю проектів  

 

Розділ 3. Практичні основи проектування. Реалізація проекту. 

Тема 3.1. Розробка політичного проекту. Політичний проект як текст   

Тема 3.2. Формування і розвиток проектної команди 

Тема 3.3. Методи колективної роботи над політичним проектом  

Тема 3.4. Реалізація політичного проекту  

Тема 3.5.  Завершення проекту 

Тема 3.6. Міжнародні політичні проекти, управління проектом і майбутнє  
 

Вихідні компетенції студента 

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 

- сутнісні характеристики проекту; 

- як обирати, організувати, планувати, управляти, контролювати організацію проекту; 

- чим проект відрізняється від повсякденних управлінських завдань; 

- як підбирати необхідний персонал; 

- як здійснювати відбір проектів, що впливає на вибір; 

- як вирішувати проблеми, що виникають в процесі реалізації проекту; 

- як завершити проект. 

Крім того, студенти мають набути таких навичок як: 

- вміння моделювати політичні проекти; 

- моделювати наслідки “відхилень” від ходу реалізації проекту (модель “що-якщо”); 

- складати план, що містить терміни виконання робіт, необхідні витрати; 

- проаналізувати проектні ризики і прогнозувати наслідки їх настання; 

- ефективно контролювати виконання складеного плану; 

- аналізувати відхилення фактичного ходу виконання робіт від запланованого і 

своєчасно корегувати планові показники; 

- ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення; 

- бачити хід реалізації політичних проектів у реальному масштабі часу. 

 

Викладач: Колесніченко Наталія Михайлівна, старший викладач кафедри політичних 

наук. 


