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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ  

КУРСУ «Управління проектами ЄС» 

в рамках програми Еразмус+ 

за напрямом Жана Моне 

 

 

1. Анотація курсу 

Реалізація курсу передбачає поєднання теорії та практики. Слухачі отримають теоретичні знання та практичні навики у 

сфері написання та управління проектами ЄС. Окрім, відвідування лекцій, семінарів, виконання аналізу конкретних 

ситуацій, імітаційних вправ та здійснення тематичних досліджень, учасники отримають відповідні дидактичні та 

презентаційні матеріали, що також будуть у відкритому доступі на веб-сторінці Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки та у соціальних мережах. 

 

2. Мета та завдання курсу 

Метою проведення курсу «Управління проектами ЄС» в рамках програми Еразмус+ за напрямом Жана Моне є 

формування у студентів знань та навичок стосовно тематики Європейської політики сусідства, включаючи сферу 

управління проектами ЄС. Реалізація курсу сприятиме поширенню інформації про ЄС, обізнаності про програми ЄС та 

заохоченню до проведення в майбутньому міждисциплінарних досліджень з питань європейської інтеграції.  

Вивчення курсу сприятиме поширенню інформації про ЄС, обізнаності про програми ЄС та заохоченню до проведення в 

майбутньому міждисциплінарних досліджень з питань європейської інтеграції.  

 

В процесі досягнення мети вирішуються наступні завдання: 

- набуття слухачами знань про ЄС; 

- оволодіння різними методиками та інструментами управління проектами; 

- набуття практичних навичок з розробки бюджету та формування фінансової звітності за проектами; 

- проведення моніторингу та евалюації запропонованих проектів; 

- вирішення практичних завдань із застосуванням проектного підходу. 

 



В результаті формуються наступні компетенції: 

Використання основних теоретичних, методологічних та прикладних основ управління проектами, навичок їхнього 

застосування у практичній діяльності; застосування практичних навичок пошуку інформації про програми і гранти ЄС, 

підготовки та подання проектних заявок до міжнародних програм, управління проектів з використання стандартів. 

 

В результаті вивчення курсу слухачі повинні 

знати:  

- основні правові, інституційні та економічні засади діяльності ЄС; 

- основні поняття, методи і методології проектного менеджменту; 

- теоретико-методологічні засади розробки та обґрунтовування концепції проекту, що фінансуються за рахунок коштів з 

ЄС; 

- методики планування та управління проектами; 

- основні принципи та етапи управління проектом ЄС; 

- правила, процедури та контрактні зобов’язання проектів, співфінансованих ЄС; 

- особливості розробки бюджету проекту та подання фінансової звітності. 

 

вміти: 

- проводити структуризацію циклу управління проектом; 

- обирати оптимальні методики та інструменти управління проектами; 

вирішувати практичні завдання із застосуванням логіко-структурного підходу для планування та управління проектами; 

- визначати параметри і проблематику проекту, структуру та функції зацікавлених осіб проекту; 

- планувати усі етапи життєвого циклу проекту; 

- складати логіко-структурну схему; 

- розробляти план управління змістом проекту, формувати ієрархічну структуру робіт, складати перелік робіт і 

встановлювати зв'язки між ними;  

- формувати план управління часом проекту; розраховувати тривалість виконання робіт; 

- складати календарний графік проекту; 

- формувати кошторис і бюджет проекту; 



- визначати очікувані результати проектної діяльності та проводити аналіз розповсюдження результатів проекту задля 

забезпечення довготривалості ефектів результатів проекту. 

Знання та вміння, отримані слухачами під час вивчення даного курсу, використовуватимуться в подальшому при їх 

навчальній, професійній та громадській діяльності. Зважаючи на те, що проекти ЄС стосуються різних сфер 

життєдіяльності суспільства, реалізація курсу, що охоплює вибрані аспекти управління проектами, що фінансуються із 

фондів ЄС, сприятиме підвищенню професійних навиків та можливостей випускників.  

 

3. Цільова аудиторія курсу. 

Цільова аудиторія курсу включає не лише студентів та молодих науковців, але й представників мас-медіа, членів 

професійних та неурядових організацій, а також працівників державних, громадських, політичних інституцій та інших 

зацікавлених осіб.  

 

4. Зміст роботи курсу. 

Навчальний матеріал курсу структурований за модульним принципом і складається з двох класичних навчальних 

модулів. Окремим третім модулем є проектна робота, яка виконується протягом навчального періоду. 

Лекції:  

I.  Вступ до європейських студій: 

1. Правові, інституційні та економічні аспекти діяльності ЄС  

2. Європейський інтеграційний процес  

3. Політика ЄС щодо країн-не членів ЄС – фінансування та інструменти її впровадження  

4. Пряме та непряме фінансування ЄС та сфери його охоплення – можливості отримання фінансування від ЄС в рамках 

програмного періоду 2014-2020  

5. Фінансування з боку ЄС у сфері вищої освіти в рамках фінансової перспективи 2014-2020 (Горизонт 2020, Eрaзмус+)  

II. Основи управління проектами ЄС: 

6. Правові та організаційні аспекти управління проектами ЄС  

7. Сутність та розуміння специфіки управління проектами ЄС  

8. Розуміння правил, процедур та контрактних зобов’язань проектів, спів фінансованих за кошти ЄС  

9. Проектний підхід  

10. Цикл управління проектом  



11. Логіко-структурний підхід  

12. Бюджет та фінансове звітування  

13. Розповсюдження результатів, моніторинг, евалюація та забезпечення довго тривалості результатів проекту  

 

Семінари:  

1. Співробітництво ЄС з Україною: правові, інституційні та економічні аспекти  

2. Вступ до управління проектами  

3. Цикл управління проектом. Етапи життєвого циклу управління проектом  

4. Логіко-структурна схема. Дерево проблем. Дерево цілей  

5. Розробка плану, етапів і термінів роботи за проектом  

6. Бюджет проекту  

7. Моніторинг та евалюація  

 

Проект 

 

5. Навчальний план 

Загальний обсяг навчального навантаження – 46 годин на рік. 

 

6. Система контролю 

Тестовий контроль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Навчальний план курсу «Управління проектами ЄС» в рамках програми Еразмус+ за напрямком Жан Моне 

 (1 група) 
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П.І.Б. викладачів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 

I.  Вступ до європейських студій: 

1.1 Правові, інституційні та економічні аспекти діяльності ЄС  2 2          Павліха Н.В. 

1.2 
Співробітництво ЄС з Україною: правові, інституційні та 
економічні аспекти 2  2         Павліха Н.В. 

1.3 Європейський інтеграційний процес  2 2          Павліха Н.В. 

1.4 

Політика ЄС щодо країн-не членів ЄС – фінансування та 

інструменти її впровадження 2 2          Сидорук М.В. 

1.5 

Пряме та непряме фінансування ЄС та сфери його охоплення – 
можливості отримання фінансування від ЄС в рамках 

програмного періоду 2014-2020  2 2          Цибурт Агнєшка 

1.6 
Фінансування з боку ЄС у сфері вищої освіти в рамках 
фінансової перспективи 2014-2020 (Горизонт 2020, Eрaзмус+)  2 2          Цибурт Агнєшка 

II. Основи управління проектами ЄС: 

2.1 Правові та організаційні аспекти управління проектами ЄС 2 2          Павліха Н.В. 

2.2 Сутність та розуміння специфіки управління проектами ЄС 2 2          Сидорук М.В. 

2.3 Вступ до управління проектами      2  2    Айселін Їлдіз 

2.4 

Розуміння правил, процедур та контрактних зобов’язань 

проектів, співфінансованих за кошти ЄС 2 2          

Павліха Н.В. 

 

2.5 Проектий підхід 2 2          Цибурт Агнєшка 

2.6 Цикл управління проектом      2 2     Айселін Їлдіз 

2.7 

Цикл управління проектом. Етапи життєвого циклу управління 

проектом      4  4    Айселін Їлдіз 

2.8 Логіко-структуний підхід 2 2          Цибурт Агнєшка 

2.9 Логіко-структуна схема. Дерево проблем. Дерево цілей 4   4        Цибурт Агнєшка 

2.10 Розробка плану, етапів і термінів роботи за проектом 4    4       Цибурт Агнєшка 

2.11 Бюджет та фінансове звітування      4 2   2  Айселін Їлдіз 

2.12 
Розповсюдження результатів, моніторинг, евалюація та 
забезпечення довго тривалості результатів проекту      4 2  2   Айселін Їлдіз 

 Разом: 30 20 2 4 4 16 6 6 2 2 46  
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1. Опис навчальної дисципліни курсу 

Загальна кількість годин – 46 

(аудиторні заняття – 30, інтернет-заняття – 16) 

 

2. Структура навчальної дисципліни курсу (види роботи відповідно 

до навчального плану) 

 

№ 

з/п 
Тема Вид роботи 

Кількість 

годин 

I.  Вступ до європейських студій: 

1.1 Правові, інституційні та економічні аспекти діяльності 

ЄС  Лекція 2 

1.2 

Співробітництво ЄС з Україною: правові, інституційні 

та економічні аспекти Семінар 2 

1.3 Європейський інтеграційний процес  Лекція 2 

1.4 

Політика ЄС щодо країн-не членів ЄС – фінансування 

та інструменти її впровадження Лекція 2 

1.5 

Пряме та непряме фінансування ЄС та сфери його 

охоплення – можливості отримання фінансування від 

ЄС в рамках програмного періоду 2014-2020  Лекція 2 

1.6 

Фінансування з боку ЄС у сфері вищої освіти в рамках 

фінансової перспективи 2014-2020 (Горизонт 2020, 

Eрaзмус+)  Лекція 2 

II. Основи управління проектами ЄС: 

2.1 

Правові та організаційні аспекти управління проектами 

ЄС Лекція 2 

2.2 

Сутність та розуміння специфіки управління проектами 

ЄС Лекція 2 

2.3 Вступ до управління проектами Семінар 2 

2.4 

Розуміння правил, процедур та контрактних 

зобов’язань проектів, співфінансованих за кошти ЄС Лекція 2 

2.5 Проектий підхід Лекція 2 

2.6 Цикл управління проектом Лекція 2 

2.7 

Цикл управління проектом. Етапи життєвого циклу 

управління проектом Семінар 4 

2.8 Логіко-структуний підхід Лекція 2 

2.9 Логіко-структуна схема. Дерево проблем. Дерево цілей Семінар 4 

2.10 Розробка плану, етапів і термінів роботи за проектом Семінар 4 

2.11 Бюджет та фінансове звітування 

Лекція, 

семінар 4 

2.12 

Розповсюдження результатів, моніторинг, евалюація та 

забезпечення довго тривалості результатів проекту 

Лекція, 

семінар 4 

  Разом 46 

 



3. Форма підсумкового контролю успішності навчання – тестовий 

контроль. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ  

КУРСУ «Управління проектами ЄС» 

в рамках програми Еразмус+ 

за напрямом Жана Моне 

 

 

1. Анотація курсу 

Реалізація курсу передбачає поєднання теорії та практики. Слухачі отримають теоретичні знання та практичні навики у 

сфері написання та управління проектами ЄС. Окрім, відвідування лекцій, семінарів, виконання аналізу конкретних 

ситуацій, імітаційних вправ та здійснення тематичних досліджень, учасники отримають відповідні дидактичні та 

презентаційні матеріали, що також будуть у відкритому доступі на веб-сторінці Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки та у соціальних мережах. 

 

2. Мета та завдання курсу 

Метою проведення курсу «Управління проектами ЄС» в рамках програми Еразмус+ за напрямом Жана Моне є 

формування у студентів знань та навичок стосовно тематики Європейської політики сусідства, включаючи сферу 

управління проектами ЄС. Реалізація курсу сприятиме поширенню інформації про ЄС, обізнаності про програми ЄС та 

заохоченню до проведення в майбутньому міждисциплінарних досліджень з питань європейської інтеграції.  

Вивчення курсу сприятиме поширенню інформації про ЄС, обізнаності про програми ЄС та заохоченню до проведення в 

майбутньому міждисциплінарних досліджень з питань європейської інтеграції.  

 

В процесі досягнення мети вирішуються наступні завдання: 

- набуття слухачами знань про ЄС; 

- оволодіння різними методиками та інструментами управління проектами; 

- набуття практичних навичок з розробки бюджету та формування фінансової звітності за проектами; 

- проведення моніторингу та евалюації запропонованих проектів; 

- вирішення практичних завдань із застосуванням проектного підходу. 

 



 

В результаті формуються наступні компетенції: 

Використання основних теоретичних, методологічних та прикладних основ управління проектами, навичок їхнього 

застосування у практичній діяльності; застосування практичних навичок пошуку інформації про програми і гранти ЄС, 

підготовки та подання проектних заявок до міжнародних програм, управління проектів з використання стандартів. 

 

В результаті вивчення курсу слухачі повинні 

знати:  

- основні правові, інституційні та економічні засади діяльності ЄС; 

- основні поняття, методи і методології проектного менеджменту; 

- теоретико-методологічні засади розробки та обґрунтовування концепції проекту, що фінансуються за рахунок коштів з 

ЄС; 

- методики планування та управління проектами; 

- основні принципи та етапи управління проектом ЄС; 

- правила, процедури та контрактні зобов’язання проектів, співфінансованих ЄС; 

- особливості розробки бюджету проекту та подання фінансової звітності. 

 

вміти: 

- проводити структуризацію циклу управління проектом; 

- обирати оптимальні методики та інструменти управління проектами; 

вирішувати практичні завдання із застосуванням логіко-структурного підходу для планування та управління проектами; 

- визначати параметри і проблематику проекту, структуру та функції зацікавлених осіб проекту; 

- планувати усі етапи життєвого циклу проекту; 

- складати логіко-структурну схему; 

- розробляти план управління змістом проекту, формувати ієрархічну структуру робіт, складати перелік робіт і 

встановлювати зв'язки між ними;  

- формувати план управління часом проекту; розраховувати тривалість виконання робіт; 

- складати календарний графік проекту; 

- формувати кошторис і бюджет проекту; 



 

- визначати очікувані результати проектної діяльності та проводити аналіз розповсюдження результатів проекту задля 

забезпечення довготривалості ефектів результатів проекту. 

Знання, вміння, компетенції отримані слухачами під час вивчення даного курсу, використовуватимуться в подальшому 

при їх навчальній, професійній та громадській діяльності. Зважаючи на те, що проекти ЄС стосуються різних сфер 

життєдіяльності суспільства, реалізація курсу, що охоплює вибрані аспекти управління проектами, що фінансуються із 

фондів ЄС, сприятиме підвищенню професійних навиків та можливостей випускників.  

 

3. Цільова аудиторія курсу. 

Цільова аудиторія курсу включає не лише студентів та молодих науковців, але й представників мас-медіа, членів 

професійних та неурядових організацій, а також працівників державних, громадських, політичних інституцій та інших 

зацікавлених осіб.  

 

4. Зміст роботи курсу. 

Навчальний матеріал курсу структурований за модульним принципом і складається з двох класичних навчальних 

модулів. Окремим третім модулем є проектна робота, яка виконується протягом навчального періоду. 

Лекції:  

I.  Вступ до європейських студій: 

1. Правові, інституційні та економічні аспекти діяльності ЄС  

2. Європейський інтеграційний процес  

3. Політика ЄС щодо країн-не членів ЄС – фінансування та інструменти її впровадження  

4. Пряме та непряме фінансування ЄС та сфери його охоплення – можливості отримання фінансування від ЄС в рамках 

програмного періоду 2014-2020  

5. Фінансування з боку ЄС у сфері вищої освіти в рамках фінансової перспективи 2014-2020 (Горизонт 2020, Eрaзмус+)  

II. Основи управління проектами ЄС: 

6. Правові та організаційні аспекти управління проектами ЄС  

7. Сутність та розуміння специфіки управління проектами ЄС  

8. Розуміння правил, процедур та контрактних зобов’язань проектів, спів фінансованих за кошти ЄС  

9. Проектний підхід  

10. Цикл управління проектом  



 

11. Логіко-структурний підхід  

12. Бюджет та фінансове звітування  

13. Розповсюдження результатів, моніторинг, евалюація та забезпечення довго тривалості результатів проекту  

 

Семінари:  

1. Співробітництво ЄС з Україною: правові, інституційні та економічні аспекти  

2. Вступ до управління проектами  

3. Цикл управління проектом. Етапи життєвого циклу управління проектом  

4. Логіко-структурна схема. Дерево проблем. Дерево цілей  

5. Розробка плану, етапів і термінів роботи за проектом  

6. Бюджет проекту  

7. Моніторинг та евалюація  

 

Проект 

 

5. Навчальний план 

Загальний обсяг навчального навантаження – 52 години на рік. 

 

6. Система контролю 

Тестовий контроль.  

 

 

 

 
 

  



 

Навчальний план курсу «Управління проектами ЄС» в рамках програми Еразмус+ за напрямком Жан Моне 

 (2 група) 
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П.І.Б. викладачів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 

I.  Вступ до європейських студій: 

1.1 Правові, інституційні та економічні аспекти діяльності ЄС  4 4          Павліха Н.В., Сидорук М.В. 

1.2 

Співробітництво ЄС з Україною: правові, інституційні та 

економічні аспекти 2  2         Павліха Н.В. 

1.3 Європейський інтеграційний процес  2 2          Павліха Н.В. 

1.4 
Політика ЄС щодо країн-не членів ЄС – фінансування та 
інструменти її впровадження 2 2          Сидорук М.В. 

1.5 

Пряме та непряме фінансування ЄС та сфери його охоплення – 

можливості отримання фінансування від ЄС в рамках 
програмного періоду 2014-2020  2 2          Цибурт Агнєшка 

1.6 

Фінансування з боку ЄС у сфері вищої освіти в рамках 

фінансової перспективи 2014-2020 (Горизонт 2020, Eрaзмус+)  2 2          Цибурт Агнєшка 

1.7 Можливості фінансування з ЄС для третього сектору 2 2          Сидорук М.В. 
1.8 Можливості фінансування з ЄС для приватного сектору 1 1          Сидорук М.В. 
1.9 Можливості фінансування з ЄС для публічного сектору 1 1          Сидорук М.В. 

II. Основи управління проектами ЄС: 

2.1 Правові та організаційні аспекти управління проектами ЄС 2 2          Павліха Н.В. 

2.2 Сутність та розуміння специфіки управління проектами ЄС 2 2          Сидорук М.В. 

2.3 Вступ до управління проектами      2  2    Айселін Їлдіз 

2.4 

Розуміння правил, процедур та контрактних зобов’язань 

проектів, співфінансованих за кошти ЄС 2 2          

Павліха Н.В. 

 

2.5 Проектний підхід 2 2          Цибурт Агнєшка 

2.6 Цикл управління проектом      2 2     Айселін Їлдіз 

2.7 

Цикл управління проектом. Етапи життєвого циклу управління 

проектом      4  4    Айселін Їлдіз 

2.8 Логіко-структурний підхід 2 2          Цибурт Агнєшка 

2.9 Логіко-структурна схема. Дерево проблем. Дерево цілей 4   4        Цибурт Агнєшка 

2.10 Розробка плану, етапів і термінів роботи за проектом 4    4       Цибурт Агнєшка 

2.11 Бюджет та фінансове звітування      4 2   2  Айселін Їлдіз 

2.12 
Розповсюдження результатів, моніторинг, евалюація та 
забезпечення довго тривалості результатів проекту      4 2  2   Айселін Їлдіз 

 Разом: 36 26 2 4 4 16 6 6 2 2 52  
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1. Опис навчальної дисципліни курсу 

Загальна кількість годин – 52 

(аудиторні заняття – 36, інтернет-заняття – 16) 

 

2. Структура навчальної дисципліни курсу (види роботи відповідно до 

навчального плану) 

№ 

з/п 
Тема 

Вид 

роботи 

К-сть 

годин 

I.  Вступ до європейських студій: 

1.1 Правові, інституційні та економічні аспекти діяльності ЄС  Лекція 4 

1.2 

Співробітництво ЄС з Україною: правові, інституційні та 

економічні аспекти Семінар 2 

1.3 Європейський інтеграційний процес  Лекція 2 

1.4 

Політика ЄС щодо країн-не членів ЄС – фінансування та 

інструменти її впровадження Лекція 2 

1.5 

Пряме та непряме фінансування ЄС та сфери його охоплення 

– можливості отримання фінансування від ЄС в рамках 

програмного періоду 2014-2020  Лекція 2 

1.6 

Фінансування з боку ЄС у сфері вищої освіти в рамках 

фінансової перспективи 2014-2020 (Горизонт 2020, 

Eрaзмус+)  Лекція 2 

1.7 Можливості фінансування з ЄС для третього сектору Лекція 2 

1.8 Можливості фінансування з ЄС для приватного сектору Лекція 1 

1.9 Можливості фінансування з ЄС для публічного сектору Лекція 1 

II. Основи управління проектами ЄС: 

2.1 Правові та організаційні аспекти управління проектами ЄС Лекція 2 

2.2 Сутність та розуміння специфіки управління проектами ЄС Лекція 2 

2.3 Вступ до управління проектами Семінар 2 

2.4 

Розуміння правил, процедур та контрактних зобов’язань 

проектів, співфінансованих за кошти ЄС Лекція 2 

2.5 Проектий підхід Лекція 2 

2.6 Цикл управління проектом Лекція 2 

2.7 

Цикл управління проектом. Етапи життєвого циклу 

управління проектом Семінар 4 

2.8 Логіко-структуний підхід Лекція 2 

2.9 Логіко-структуна схема. Дерево проблем. Дерево цілей Семінар 4 

2.10 Розробка плану, етапів і термінів роботи за проектом Семінар 4 

2.11 Бюджет та фінансове звітування 

Лекція, 

семінар 4 

2.12 

Розповсюдження результатів, моніторинг, евалюація та 

забезпечення довго тривалості результатів проекту 

Лекція, 

семінар 4 

  Разом 52 



3. Форма підсумкового контролю успішності навчання – тестовий 

контроль. 
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