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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Управління проектами, методи якого стали формуватися в середині минулого століття, на 

сьогоднішній день склалося в специфічну галузь знань і практичну методологію, яка широко 

застосовується в самих різних сферах людської діяльності. Розроблено міжнародні стандарти 

управління проектами, відповідно до яких формуються процеси управління 

найрізноманітнішими проектами, а також будь-якими змінами на підприємствах. Проектний 

менеджмент активно впроваджується підприємствами, працюючими в різних галузях.  

Впровадження проектного управління вимагає серйозних змін в діяльності будь-якого 

підприємства. Воно може надати підприємству серйозні переваги, оскільки дозволяє швидко 

реагувати на мінливі умови зовнішнього середовища. Але успіх проектного менеджменту 

залежить від того, наскільки залучені в нього співробітники підприємства, наскільки вони 

поділяють філософію цього підходу, яким чином побудовані комунікації між ними.  

Проектний менеджмент – це комплексна дисципліна, яка поєднує загальні положення 

теорії та практики менеджменту; спеціальні знання, які відображають особливості предметної 

області діяльності; специфічні методи та прийоми управління, отримані в результаті вивчення 

загальних закономірностей, притаманних всім проектам. 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є теоретико-методологічні та організаційно-економічні 

аспекти управління проектними циклами організацій, а також пошуку фінансування на 

реалізацію проектних ідей. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного 

мислення та компетентностей щодо системи теоретичних знань і прикладних вмінь та навичок 

управління проектами й пошуку донорів.  

 

Основні завдання 

- розкрити зміст основних понять у сфері управління проектами;  

- оволодіти навичками ініціювання, планування, виконання, моніторингу і управління, а 

також завершення проекту (завершений проектний цикл);  

- розглянути особливості основних найбільш поширених видів проектів та програм ЄС, які 

призначені для реалізації в країнах-партнерах; 

- розглянути інші іноземні програми, які призначені для реалізації в Україні; 

- розглянути сучасні можливості для студентів щодо участі у проектах та програмах; 

- опанувати ключовими компетентностями з управління проектами, зокрема управлінням 

термінами, вартістю і якістю проекту, а також людськими ресурсами і комунікаціями 

проекту тощо; 

- засвоїти й оволодіти методами оцінки ефективності реалізації проекту. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

Дана дисципліна пов’язана із такими предметами, як макро-та мікроекономіка, 

європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності, міжнародна економіка, національна 

економіка. 

Дисципліна «Управління проектами та фандрейзинг: від ідеї до успіху» взаємопов'язана з 

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

«Економіка у європейській інтеграції», «Організація та ведення малого бізнесу», «Міжнародний 

бізнес», «Сучасні види бізнесу», які дають можливість сформувати основи знань про роль та 

місце соціально-економічних проектів у системі національного господарства.  

Вимоги до знань і умінь 

а) знати 
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– сутність, ознаки та переваги проектної діяльності в Україні та закордоном (зокрема в 

ЄС);  

– 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 (фандрейзинг);  

– 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; 

– в загальному вміти реалізовувати власний проект. 

  

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня  

сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язанні типових ситуацій. 

З. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій. 

Навчальна програма складена на 3 кредити. 

Форма контролю – залік. 
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2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Дисципліна вільного вибору студента  

 

Освітній ступінь:  

бакалавр  

Курс: 2  
Семестр: 3  

Методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, практичних 

завдань, робота в бібліотеці, робота в мережі 

Інтернет  

Кількість 

кредитів  

ECTS  

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин  

Лекції  Семінари,  

практичні,  

лаборатор

ні  

Заліки по 

модулях  

(контрольні  

роботи)  

Самостійна робота 

студента  

(СРС)  

Індивідуальна 

робота  

студента  

(ІР)  

3  90  32  16  14  2  46  12  

Кількість  

тижневих годин  

Кількість змістових 

модулів (тем)  

Кількість заліків по 

модулях/контрольних 

робіт  

Вид контролю  

2  10  1  залік  

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Номер 

теми 
Назва теми 

Тема 1. Поняття проекту. Основні види проектів 

Тема 2. Сутність фандрейзингу. Основні донори для фінансування проектів (зокрема донори з 

ЄС). 

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

Тема 4. Основні інструменти формування проектної ідеї. 

Тема 5. Опис проекту. Особливості формування аплікаційних форм до фондів, що фінансують 

проектні заявки. 

Тема 6. Планування проекту. Ресурси, бюджет та ризики.  

Тема 7. Реалізація проекту. Контроль. Звітність для донорів. 

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

 

 

 

4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Тема 1. Поняття проекту. Основні види проектів 

Розуміння того, що таке проект. Причини появи проектів. Структура проекту. 

Скерованість проекту щодо вирішення конкретної проблеми у конкретній сфері. Проблема 
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управління проектами, як особливе мистецтво, яке можна виокремити і вивчити. Основні види 

проектів. Проект, бізнес-план та техніко-економічне обґрунтування інвестицій.  

 

Тема 2. Сутність фандрейзингу. Основні донори для фінансування проектів 

(зокрема донори з ЄС) 

Сутність та форми донорської допомоги. правові засади здійснення міжнародної технічної 

допомоги. Джерела правового регулювання міжнародної технічної допомоги. Національне 

законодавство МТД. Залучення міжнародної технічної допомоги. Окремі проекти та програми, 

представлені на території України за підтримки ЄС, іноземних держав та інших міжнародних 

організацій. 

 

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

Планування проекту. Розробка структурного плану проекту. Планування послідовності 

здійснення проектних задач. Планування персоналу. Техніка і методи планування послідовності 

дій проекту. Оглядове планування. Оцінка ризиків у проекті. Здійснення поточного та 

проміжного контролю за реалізацією проекту. Зворотній зв’язок.  

Тема 4. Основні інструменти формування проектної ідеї. 

Концептуальна сутність поняття «Ідея». Передпроектна діяльність. Роль Асоціації у 

формуванні проектної ідеї. Творчість і продуктивність у процесі формування та реалізації 

проектних ідей. Структура ідеї. Основні рекомендації для генерування успішних ідей. Загальна 

характеристика інструментів генерування, відбору та формулювання проектних ідей. Види 

ситуаційного аналізу: SWOT, PEST, SNW, логічна матриця. 

 

Тема 5. Опис проекту. Особливості формування аплікаційних форм до фондів, що 

фінансують проектні заявки. 

Особливості управління проектом. «трикутник проекту». Перше звернення до грантодавця 

(лист-запит до донора). Заявка на грант. Загальна структура аплікаційної форми та її основні 

види. Основні функції заявки. Основні правила успішної підготовки проектних пропозицій. 

Концепція та опис проекту. 

Тема 6. Планування проекту. Ресурси, бюджет та ризики. 
Особливості життєвого циклу проекту. Складання попереднього плану реалізації проекту. 

Застосування методик «дерева проблем» та «дерева цілей» в процесі формування плану 

проекту. Види ресурсів проекту. Особливості пошуку додаткових ресурсів (грант, інвестиція, 

громадська та/або владна підтримка. Загальна характеристика бюджету (кошторису) проекту. 

Правила проектного бюджетування. Ризики у проекті. 
 

Тема 7. Реалізація проекту. Контроль. Звітність для донорів. 

Особливості процесу реалізації проекту. План-графік. Комунікація. Поточні корективи. 

Суть процесу контролю проекту. Моніторинг проекту. Вимірювання прогресу виконання робіт 

проекту. Особливості формування звітності за проектом. Загальні вимоги здійснення звітності 

перед донорами. Управління якістю проектів. 

 

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

Загальна характеристика структурних фондів та програм ЄС. Грантові програми ЄС для 

країн програми «Східне Партнерство». Програма «ERASMUS+»: «КА1» – Академічна 

мобільність, «КА2» – Проекти співпраці, «КА3» – Підтримка реформ, «Жан Моне» - 

Європейські студії, Молодь, Спорт, Вища освіта. Особливості інноваційних грантів програми 

«HORIZON 2020».  
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10. Рекомендації до складання грантових заявок . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.khnu.km.ua/root/dept/interdept/Rekomendatsii%20do%20skladannya%20grantovykh

%20zayavok.pdf  

11. Тарасюк Г. М. Управління проектами : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г. М. Тарасюк. – 

3-тє вид. – К. : Каравела, 2012. – 320 с. 

12. Тян Р. Б. Управління проектами : підручник / Р. Б. Тян, Б. І. Холод, В. А. Ткаченко. – К. : 

ЦНЛ, 2003. – 224 с. 

13. Ульянченко О. В. Дослідження операцій в економіці : підручник / О. В. Ульянченко. – X. : 

Гриф, 2002. – 580 с. 

14. Хміль Т. М. Проектний менеджмент: навч. посіб. / Харківський національний економічний 

університет. – Х. : ХНЕУ, 2009. – 126 с.  

15. Чемерис А. Розроблення та управління проектами у публічній сфері: європейський вимір 

для України. Практичний посібник / [Чемерис А.]; Швейцарсько-український проект 

«Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К. : ТОВ «Софія-А». – 2012. – 80 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en_2.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en_2.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions_en
http://www.khnu.km.ua/root/dept/interdept/Rekomendatsii%20do%20skladannya%20grantovykh%20zayavok.pdf
http://www.khnu.km.ua/root/dept/interdept/Rekomendatsii%20do%20skladannya%20grantovykh%20zayavok.pdf


8 

 

6. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ  І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ОПП 

 

№ 

розділу, 

Теми 

(змістов

і 

модулі) 

Назва розділу, теми,  

змістового модуля 

Кількість годин за  ОПП 

Розподіл 

аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о
 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а

р
и

 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

м
о

д
у

л
ь

 

С
Р

С
/ 

 

ІР
  

а
у

д
и

т
о

р
н

і 

1. 
Поняття проекту. Основні види 

проектів 
14 6 4 2 2  

2. 

Сутність фандрейзингу. 

Основні донори для 

фінансування проектів (зокрема 

донори з ЄС). 

14 

 

6 
4 2 

2  

3. 

Поняття управління проектним 

циклом (РСМ – project cycle 

management). 

14 

6 

4 2 

2  

4. 
Основні інструменти 

формування проектної ідеї. 
10 

 

6 
4 2 

 

2 

 

 

5. 

Опис проекту. Особливості 

формування аплікаційних форм 

до фондів, що фінансують 

проектні заявки. 

10 

 

6 
4 2 

 

2 

 

 

6. 
Планування проекту. Ресурси, 

бюджет та ризики.  
10 

 

6 
4 2 

 

2 

 

 

7. 
Реалізація проекту. Контроль. 

Звітність для донорів. 
14 6 4 2 

 

2 

 

 

8. 

Загальна характеристика 

програм ЄС, що фінансують 

проекти в Україні. 

14 6 4 2 2  

Індивідуальне навчально-дослідне 

завдання (ІНДЗ)  

 
10 10     

Разом годин 90 32 58 16 14 2 
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7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7. 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
№

 

за
н

я
т
т
я

 

Тема та короткий зміст заняття 

К
іл

ь
к

іс

т
ь

 

г
о

д
и

н
 

1 2 3 
 

Тема 1. Поняття проекту. Основні види проектів 

1. Розуміння того, що таке проект. Причини появи проектів. Структура проекту. 

Скерованість проекту щодо вирішення конкретної проблеми у конкретній 

сфері. Проблема управління проектами, як особливе мистецтво, яке можна 

виокремити і вивчити. Основні види проектів. Проект, бізнес-план та техніко-

економічне обґрунтування інвестицій. 

2 

Тема 2. Сутність фандрейзингу. Основні донори для фінансування проектів 

2. Сутність та форми донорської допомоги. правові засади здійснення 

міжнародної технічної допомоги. Джерела правового регулювання 

міжнародної технічної допомоги. Національне законодавство МТД. Залучення 

міжнародної технічної допомоги. Окремі проекти та програми, представлені 

на території України за підтримки ЄС, іноземних держав та інших 

міжнародних організацій. 

2 

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

3. Планування проекту. Розробка структурного плану проекту. Планування 

послідовності здійснення проектних задач. Планування персоналу. Техніка і 

методи планування послідовності дій проекту. Оглядове планування. Оцінка 

ризиків у проекті. Здійснення поточного та проміжного контролю за 

реалізацією проекту. Зворотній зв’язок.  

2 

Тема 4. Основні інструменти формування проектної ідеї. 

4. Концептуальна сутність поняття «Ідея». Передпроектна діяльність. Роль 

Асоціації у формуванні проектної ідеї. Творчість і продуктивність у процесі 

формування та реалізації проектних ідей. Структура ідеї. Основні 

рекомендації для генерування успішних ідей. Загальна характеристика 

інструментів генерування, відбору та формулювання проектних ідей. Види 

ситуаційного аналізу: SWOT, PEST, SNW, логічна матриця. 

2 

Тема 5. Опис проекту. Особливості формування аплікаційних форм до фондів, що 

фінансують проектні заявки. 

5. Особливості управління проектом. «трикутник проекту». Перше 

звернення до грантодавця (лист-запит до донора). Заявка на грант. Загальна 

структура аплікаційної форми та її основні види. Основні функції заявки. 

Основні правила успішної підготовки проектних пропозицій. Концепція та 

опис проекту. 

2 

Тема 6. Планування проекту. Ресурси, бюджет та ризики. 

6. Особливості життєвого циклу проекту. Складання попереднього плану 

реалізації проекту. Застосування методик «дерева проблем» та «дерева цілей» 

в процесі формування плану проекту. Види ресурсів проекту. Особливості 

пошуку додаткових ресурсів (грант, інвестиція, громадська та/або владна 

підтримка. Загальна характеристика бюджету (кошторису) проекту. Правила 

проектного бюджетування. Ризики у проекті. 

2 

Тема 7. Реалізація проекту. Контроль. Звітність для донорів. 
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7. Особливості процесу реалізації проекту. План-графік. Комунікація. 

Поточні корективи. Суть процесу контролю проекту. Моніторинг проекту. 

Вимірювання прогресу виконання робіт проекту. Особливості формування 

звітності за проектом. Загальні вимоги здійснення звітності перед донорами. 

Управління якістю проектів. 

2 

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

8. Загальна характеристика структурних фондів та програм ЄС. Грантові 

програми ЄС для країн програми «Східне Партнерство». Програма 

«ERASMUS+»: «КА1» – Академічна мобільність, «КА2» – Проекти співпраці, 

«КА3» – Підтримка реформ, «Жан Моне» - Європейські студії, Молодь, 

Спорт, Вища освіта. Особливості інноваційних грантів програми «HORIZON 

2020».  

2 

Разом годин 32 

 

7.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№
 

за
н

я
т
. 

Тема  К
-

ст
ь

 

г
о

д

и
н

  

1. Семінарське заняття № 1 до теми 1. Поняття проекту. Основні види проектів 2 

2. 
Семінарське заняття № 2 до теми 2. Сутність фандрейзингу. Основні донори для 

фінансування проектів (зокрема донори з ЄС). 
2 

3. 
Семінарське заняття № 3 до теми 3. Поняття управління проектним циклом 

(РСМ – project cycle management). 
2 

4. 
Семінарське заняття № 4 до теми 4. Основні інструменти формування проектної 

ідеї. 
2 

5. 
Семінарське заняття № 5 до теми 5. Опис проекту. Особливості формування 

аплікаційних форм до фондів, що фінансують проектні заявки. 
2 

6. 
Семінарське заняття № 6 до теми 6. Планування проекту. Ресурси, бюджет та 

ризики.  
2 

7. Семінарське заняття № 7 до теми 7. Реалізація проекту. Контроль. Звітність для 

донорів. 
2 

Разом практичних (семінарських, лабораторних) занять  14 

Разом залік по модулю (ЗМ)  2 

Разом годин  16 

 

РОЗДІЛ 8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

 

1. Що таке проект?  

2. Які причини появи проектів?  

3. Яка структура проекту?  

4. Скерованість проекту щодо вирішення конкретної проблеми у конкретній сфері.  

5. Проблема управління проектами, як особливе мистецтво, яке можна виокремити і вивчити.  

6. Основні види проектів.  

7. Порівняйте проект, бізнес-план та техніко-економічне обґрунтування інвестицій. 

8. Сутність та форми донорської допомоги.  

9. Правові засади здійснення міжнародної технічної допомоги.  

10. Джерела правового регулювання міжнародної технічної допомоги.  
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11. Національне законодавство міжнародної технічної допомоги.  

12. Особливості залучення міжнародної технічної допомоги.  

13. Опишіть окремі проекти та програми, представлені на території України за підтримки ЄС, 

іноземних держав та інших міжнародних організацій. 

14. Що таке планування проекту.  

15. Особливості розробки структурного плану проекту.  

16. Планування послідовності здійснення проектних задач.  

17. Планування персоналу.  

18. Техніка і методи планування послідовності дій проекту. Оглядове планування.  

19. Оцінка ризиків у проекті.  

20. Здійснення поточного та проміжного контролю за реалізацією проекту. Зворотній зв’язок.  

21. Концептуальна сутність поняття «Ідея». 

22. Що таке передпроектна діяльність?  

23. Роль Асоціації у формуванні проектної ідеї.  

24. Творчість і продуктивність у процесі формування та реалізації проектних ідей.  

25. Структура ідеї. Основні рекомендації для генерування успішних ідей.  

26. Загальна характеристика інструментів генерування, відбору та формулювання проектних 

ідей.  

27. Види ситуаційного аналізу: SWOT, PEST, SNW, логічна матриця. 

28. Особливості управління проектом. «Трикутник проекту».  

29. Перше звернення до грантодавця (лист-запит до донора).  

30. Заявка на грант. Загальна структура аплікаційної форми та її основні види.  

31. Основні функції заявки. Основні правила успішної підготовки проектних пропозицій.  

32. Концепція та опис проекту. 

33. Особливості життєвого циклу проекту.  

34. Складання попереднього плану реалізації проекту.  

35. Застосування методик «дерева проблем» та «дерева цілей» в процесі формування плану 

проекту.  

36. Види ресурсів проекту. Особливості пошуку додаткових ресурсів (грант, інвестиція, 

громадська та/або владна підтримка).  

37. Загальна характеристика бюджету (кошторису) проекту. Правила проектного 

бюджетування.  

38. Ризики у проекті. 

39. Особливості процесу реалізації проекту. План-графік.  

40. Комунікація. Поточні корективи.  

41. Суть процесу контролю проекту. Моніторинг проекту.  

42. Вимірювання прогресу виконання робіт проекту.  

43. Особливості формування звітності за проектом. Загальні вимоги здійснення звітності перед 

донорами.  

44. Управління якістю проектів. 

45. Загальна характеристика структурних фондів та програм ЄС.  

46. Грантові програми ЄС для країн програми «Східне Партнерство».  

47. Програма «ERASMUS+»: «КА1» – Академічна мобільність, «КА2» – Проекти співпраці, 

«КА3» – Підтримка реформ, «Жан Моне» - Європейські студії, Молодь, Спорт, Вища освіта.  

48. Особливості інноваційних грантів програми «HORIZON 2020».  

 

 

9. МЕТОДИ ОЦЮНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Оцінювання рівня знань студента проводиться за модульно-рейтинговою системою 

відповідно до розпорядження по факультету управління фінансами та бізнесу Львівського 

національного університету імені Івана Франка №1-р «Про організацію освітнього процесу на 
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факультеті управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. І.Франка у 2015-2016 навчальному році» 

від 31.08.2014р. 

Результат поточного контролю освітньої діяльності студентів (РПК) за семестр 

визначається як середня арифметична з поточних балів за 5-бальною шкалою (включаючи 

ІНДЗ), відображених у журналі обліку відвідування та успішності, помножена на встановлений 

коефіцієнт переводу k. 

К









занять навчальних Кількість

контролю  поточного мирезультата за балів Сума
РПК  

де К=20. 

  

 

Поточний контроль має на меті оцінити роботу студентів за всіма видами аудиторної 

роботи (лекції, практичні заняття) та відображає поточні навчальні досягнення студентів в 

освоєнні програмного матеріалу дисципліни. Поточний контроль здійснюється під час 

проведення практичних занять занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до 

конкретної теми. Його інструментами є опитування, доповіді на практичних заняттях, дискусії, 

обговорення і поточне експрес-тестування. 

 

 

 9.1. ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ (ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ)  

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 
5 

балів 

Практичні роботи/семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну роботу/семінарське заняття) студент отримує за 

умови відповідності виконаного завдання студентом та його усної відповіді (захисту виконаної 

практичної роботи) за усіма п’ятьма зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання семінарських занять і самостійної роботи 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під 

час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких 

питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві 

неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час 

усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 

помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 

відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи 

 при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 
0-1 
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2. Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання  

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних самостійних робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час поточного 

контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу контролюється 

при підсумковому семестровому контролі. 

3. Залік по модулю  

Критерії оцінювання  
30 

балів 

Модульний контроль. 

 Модульний контроль проводиться у тестовій письмовій формі за окремими варіантами (дистанційно за 

умови дистанційної форми навчання). 

0 – 30 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень– завдання із вибором відповіді – тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування записана 

правильна відповідь. Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 0,5 бала 

10 

балів 

2. Другий рівень – завдання з короткою відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні визначення, 

посилання, тлумачення, короткі коментарі. Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 2 бала 

10 

балів 

3. Третій рівень – завдання з розгорнутою відповіддю (повне обґрунтування відповіді).  

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні посилання, вказати факти, з яких 

випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, графіками, 

таблицями. Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 5 балів 

10 

балів 

4. Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 30 

Відмінно («20-25») – студент в повному обсязі виконав ІР, вільно самостійно та аргументовано її викладає під час 

усних виступів, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 

при цьому обов’язкову та додаткову літературу. В роботі використані сучасні методи аналізу. План роботи 

поданий і затверджений в терміни, які узгоджені на кафедрі. Захистив ІНДЗ по темі, яка має науково-дослідний 

характер і передбачає безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань. 

Добре («14-19») – студент достатньо повно володіє матеріалом ІНДЗ, обґрунтовано його викладає під час усних 

виступів, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Виконав ІНДЗ згідно вибраної теми.  

Задовільно («9-13») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час 

усних виступів, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 

літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Невчасно подав тему ІНДЗ до захисту.  

Незадовільно («5-8») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. ІНДЗ виконана не по 

вибраній темі. 

Незадовільно («до 5») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. ІНДЗ по 

вибраній темі не виконано.  

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним 

розподілом і сумуються:  

 

Поточний та модульний контроль 

Заохочувальні 

бали 

(затверджені 

Вченою 
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Практичні 

роботи 

(40 балів) 

Індивідуальна 

робота 

студента 

(ІНДР)  

(30 балів) 

Залік по 

модулю 

(30 балів)  

радою 

Університету) 

100 балів 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на практичних заняттях (поточне 

тестуванні), заліковому модулі, захисті ІНДР. При цьому обов’язково враховуються 

присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; недопустимість 

пропусків; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне 

виконання поставленого завдання і т. ін. 
 

 

 

Додаткові види робіт (заохочувальні бали)  

8. 
Доповідь на науковій конференції (іншому науковому публічному заході) з тематики 

дисципліни за рівнями: 
До 15 

балів 
15 

 ▪ міжвузівська 15  

 ▪ університетська 10  

9 Наукова стаття з тематики дисципліни 
До 15 

балів 10 

 ▪ у виданнях університету 10  

 ▪ в інших наукових виданнях 10  

 ▪ у міжнародних виданнях 15  
11. Аналітичний огляд наукових публікацій в журналах До 5 балів  

  

 

 

9.3. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Рейтинг 

студента 

(балів) 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Визначення  

Оцінка 

за 

національною 

шкалою 

за 

системою  

90-100 A 
Відмінно (EXELENT) відмінне виконання з 

незначною кількістю помилок 
Відмінно 5 

81-89 B 
Дуже добре (VERY GOOD) вище середніх 

стандартів, але з деякими помилками 
Добре  4 

71-80 C 
Добре (GOOD) - в цілому змістовна і правильна 

робота з певною кількістю значних помилок 

61-70 D 
Задовільно (SATISFACTORY) – непогано, але із 

значною кількістю недоліків 
Задовільно  3 

51-60 E 
Достатньо (SUFFICIENT) – виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

25-50 FX 
Незадовільно (FAIL) – необхідна ще певна 

додаткова робота для успішного складання екзамену 
Незадовільно  2 

1-24 F 
Незадовільно (FAIL) – необхідна серйозна подальша 

робота, обов’язковий повторний курс 
 

Рівневі бали А, В, С, D, Е, є прохідними і дають підстави для виставлення екзамену.  
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FХ означає “незараховано” і студент може бути допущений до заліку за умови певної 

додаткової роботи.  

F означає “незараховано” і необхідна значна подальша робота, без виконання якої 

студент не допускається до заліку.. 
 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальну дисципліну «Управління проектами та фандрейзинг: від ідеї до успіху» 

супроводжує наступне методичне забезпечення: 

 державні стандарти освіти;  

 навчальні та робочі навчальні плани; 

 навчальна програма; 

 робоча програма; 

 плани семінарських занять та методичні матеріали з їх проведення;  

 методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної роботи (ІНДЗ); 

 питання для підсумкового контролю; 

 законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

 підручники і навчальні посібники;  

 опорний конспект лекцій; 

 ілюстративний матеріал до тем лекцій; 

 збірник статистичних даних за попередні роки. 
 

 

11. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

Проблемні лекції направлено на розвиток логічного мислення студентів, коло питань теми 

обмежується двома-трьома ключовими моментами, увага студентів концентрується на матеріалі, що 

не знайшов відображення в підручниках, використовується досвід закордонних навчальних закладів 

з роздачею студентам під час лекцій друкованого матеріалу та виділенням головних висновків з 

питань, що розглядаються. При читанні лекцій студентам даються питання для самостійного 

розмірковування. Така система примушує студентів сконцентруватися і почати активно мислити в 

пошуках правильної відповіді.  

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за короткий проміжок часу й 

характеризуються значною ємністю, складністю логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. 

Міні-лекції проводяться, як правило, як частина заняття-дослідження.  

Робота в малих групах дає змогу структурувати семінарські заняття за формою і змістом, створює 

можливості для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування 

особистісних якостей та досвіду спілкування.  

Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників з приводу даної теми, а 

також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють вміння 

формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично 

підходити до власних поглядів.  

Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність якого полягає в тому, щоб 

висловити якомога більшу кількість ідей за дуже обмежений проміжок часу, обговорити і здійснити 

їх селекцію.  

Кейс-метод – розгляд, аналіз конкретних ситуацій, який дає змогу наблизити процес навчання до 

реальної практичної діяльності.  

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для представлення певних 

досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань тощо.  

Рольові ігри – форма активізації студентів, за якої вони задіяні в процесі інсценізації певної 

виробничої ситуації у ролі безпосередніх учасників подій.  

Дидактичні ігри – метод імітації (наслідування, відображення) прийняття управлінських рішень в 

різноманітних ситуаціях шляхом програвання (розігрування) за правилами, які вже розроблено або 

виробляються самими учасниками, реалізується через самостійне вирішення студентами 
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поставленої проблеми за умови недостатності необхідних знань, коли вони змушені самостійно 

опановувати новий зміст або шукати нові зв’язки в уже засвоєному матеріалі.  

Банки візуального супроводження сприяють активізації творчого сприйняття змісту дисципліни 

за допомогою наочності. 

 

Використання навчальних технологій для активізації процесу навчання з дисципліни 

Проблемні лекції 

Тема 1. Тема 1. Поняття проекту. Основні види проектів  

Проблемні питання 

1. Розуміння того, що таке проект. Причини появи проектів.  

2. Структура проекту. Скерованість проекту щодо вирішення конкретної проблеми у 

конкретній сфері.  

3. Проблема управління проектами, як особливе мистецтво, яке можна виокремити і 

вивчити.  

4. Основні види проектів. Проект, бізнес-план та техніко-економічне обґрунтування 

інвестицій. 

Тема 2. Сутність фандрейзингу. Основні донори для фінансування проектів 

(зокрема донори з ЄС) 

Проблемні питання 

1. Сутність та форми донорської допомоги.  

2. Правові засади здійснення міжнародної технічної допомоги.  

3. Окремі проекти та програми, представлені на території України за підтримки ЄС, 

іноземних держав та інших міжнародних організацій. 

  

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

Проблемні питання 

1. Загальна характеристика структурних фондів та програм ЄС.  

2. Грантові програми ЄС для країн програми «Східне Партнерство».  

3. Програма «ERASMUS 

4. Особливості інноваційних грантів програми «HORIZON 2020».   

Тема 7. Реалізація проекту. Контроль. Звітність для донорів. 

Проблемні питання 

1. Особливості процесу реалізації проекту. 

2. Суть процесу контролю проекту. 

3. Управління якістю проектів. 

Організація роботи з інформацією. Методики активізації процесу навчання  

Тема 2. Сутність фандрейзингу. Основні донори для фінансування проектів 

(зокрема донори з ЄС) 
Робота у малих групах: Навчитись працювати з базами даних потенційних донорів проектів. 

Сформувати власні міні-бази даних із донорів, які найбільше підходитимуть для фінансування 

конкретних студентських. проектів 

Робота в малих групах 

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

management). 

- Робота в малих групах: обговорити особливості техніки і методів планування послідовності 

дій проекту (семінарське заняття № 3). 

- Робота в малих групах: формування дерева проблем (семінарське заняття № 3); 

Робота в малих групах 

Тема 4. Основні інструменти формування проектної ідеї. 

- Робота в малих групах: обговорити особливості Передпроектна діяльність (семінарське 

заняття № 4). 
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- Робота в малих групах: формування дерева цілей (семінарське заняття № 4). 

Семінари-дискусії 

Тема 5. Опис проекту. Особливості формування аплікаційних форм до фондів, що 

фінансують проектні заявки. 

Проблемне повідомлення та дискусія з питань семінарського заняття № 4: 

1. Презентація та публічне обговорення в групі дерева цілей 

2. визначення причинно-насоідкових зв’язків між завданнями та цілями проекту 

3. Формування цілей та завдань проектної заявки.  

Робота в малих групах 

Тема 6. Планування проекту. Ресурси, бюджет та ризики. 

- Робота в малих групах: навчитись планувати життєвий цикл проекту. Побудова Діаграми 

Ганта 

- Робота в малих групах: навчитись формувати бюджет проекту 

 

 

 

 

 

 

 

12. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Ресурси мережі Інтернет 

 із законодавства України 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  
1 2 

https://erasmusplus.org.ua/ – національний 

офіс «Еразмус+» України 

https://ec.europa.eu/education/  – офіційний 

сайт ЄК «Освіта та навчання» 

www.kmu.gov.ua  – офіційний сайт Кабінету 

міністрів України 

https://gurt.org.ua/  – Ресурсний портал ГУРТ 

https://biggggidea.com/  – Ресурсний портал 

«Велика Ідея» 

 www.me.gov.ua - офіційний сайт 

Міністерства економічного розвитку, 

торгівлі та сільського господарства 

України: 

https://prometheus.org.ua/ - «Найкращі 

онлайн-курси України та світу» 

 

▪ Навчальна програма з навчальної дисципліни  

▪ Робоча програма з навчальної дисципліни  

▪ Методичні рекомендації з вивчення тем  

▪ Плани семінарських занять та методичні 

рекомендації до їх проведення 

▪ Методичні рекомендації з виконання самостійної 

роботи (СРС) 

▪ Засоби діагностики знань студентів з навчальної 

дисципліни  

▪ Інші 

 

 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
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13. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ 
 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення в робочій програмі 

(розділ, тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


