
АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Управління програмами та проектами ЄС 

Вибіркова дисципліна  

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки                                  

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є процеси формування  та реалізації 

проектів та програм у Європейському Союзі та країнах-партнерах. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни “Управління програмами та 

проектами ЄС” є формування у студентів компетентностей щодо системи 

теоретичних знань і прикладних вмінь та навичок використання принципів і 

методів управління проектами з акцентом на специфіку ЄС. 

 

Основні завдання 

- розглянути особливості основних видів проектів та програм, які призначені 

для реалізації як в межах ЄС, так і в країнах-партнерах; 

- вивчити декілька найбільш поширених програм ЄС, які призначені для 

реалізації в Україні; 

- розкриття змісту категорійного апарату управління проектами, його завдань 

на підприємстві;  

- оволодіння навичками ініціювання, планування, виконання, моніторингу і 

управління, а також завершення проекту;  

- опанування ключових галузей знань з управління проектами, зокрема 

управлінням термінами, вартістю і якістю проекту, а також людськими 

ресурсами і комунікаціями проекту; 

- засвоєння принципів й оволодіння методами оцінки ефективності реалізації 

проекту; 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 

бакалаврів 

Дисципліна «Управління програмами та проектами ЄС» взаємопов'язана з 

такими дисциплінами як «Політична економія»; «Макроекономіка»; 

«Мікроекономіка»; «Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності», 

«Економіка у європейській інтеграції» 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати 

– сутність, ознаки та переваги проектної діяльності в ЄС та Україні;  

– основні цілі, функції та процеси в управлінні проектами;  

– основні напрями та сутнісний зміст структуризації проекту;  

– основні види та характеристики організаційних структур у проектах;  

– інструменти проектного планування;  

– методичні основи контролю виконання проекту;  

– джерела ресурсного забезпечення проекту (фонди ЄС);  



– ризики, що виникають при управлінні проектами;  

– особливості управління проектною командою. 

б) уміти 

– відрізняти проектну діяльність від поточної;  

– планувати зміст та тривалість проекту;  

– розробляти організаційну структуру проекту;  

– визначати необхідні ресурси та проектні витрати;  

– контролювати хід виконання проекту;  

– формувати команду проекту;  

– користуватися пакетами прикладних програм для управління проектами; 

– здійснювати пошук донорів (особливо з ЄС) для реалізації власних 

проектів – оволодіти основами фандрейзингу; 

– формувати лист-запит до донора з ЄС; 

– заповнювати типову аплікаційну форму при звертанні до грантодавців з 

ЄС; 

– формувати типові звіти при реалізації проектів та програм ЄС. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Номер 

теми 
Назва теми 

Тема 1. Поняття проекту. Основні види проектів 

Тема 2. Сутність фандрейзингу. Основні донори для фінансування 

проектів у ЄС. 

Тема 3. Поняття управління проектним циклом (РСМ – project cycle 

management). 

Тема 4. Основні інструменти формування проектної ідеї. 

Тема 5. Планування проекту. Ресурси, бюджет та ризики.  

Тема 6. Опис проекту. Особливості формування аплікаційних форм до 

фондів ЄС. 

Тема 7. Контроль за реалізацією проекту. Звітність для донорів. 

Тема 8. Загальна характеристика програм ЄС, що фінансують проекти в 

Україні. 

 

 Кафедра – кафедра економічної теорії  

 Мова викладання – українська 

 Форми організації навчального процесу – лекції, семінарські заняття 

 Форма підсумкового контролю - залік 

 Викладачі, які забезпечують навчальний процес – доц. Зеленко В.А. 
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