НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
тематичного постійно діючого семінару для фахівців проектного менеджменту об'єднаних територіальних громад, райдержадміністрацій та
міськвиконкомів із теми: “Написання проектів і програм, що реалізуються за кошти міжнародної технічної допомоги”
Основні види діяльності

Кількість
годин,
год.

Література

Примітка

ЗЕЛІНСЬКИЙ СЕРГІЙ ЕДУАРДОВИЧ — директор Центру, кандидат технічних наук, доцент
Тема 1: Основи проектного менеджменту
Стандарти проектного менеджменту (ПМ)

1 год.

Програмний інструментарій для проектного менеджменту

1 год.

PMBok. Основні визначення. Ініціалізація проекту та планування його
змісту.
PMBok. Планування проекту (розклад (графік), бюджет, ресурси та
ризики).
PMBok. Виконання проекту (моніторинг, контроль, виконання та
завершення).
PMBok. Управління якістю, людськими ресурсами та ризиками
PMBok і ISO 21500. Відмінності застосування і вибір.

2 год.
2 год.

1. Управление проектами — М.:
ВШЄ, 2013.
2. Руководство PMBok —
Пенсильвания: РМІ, 2013.
3. Стенли И.: “Управление
проектами для чайников” - К.:
Диалектика, 2005.

2 год.
2 год.
2 год.
2 год.
2 год.

Контрольний проект (обговорення)
ЖОВТИЛО ЛЕОНІД БОРИСОВИЧ - консультант з питань місцевого економічного розвитку проекту “Пульс” Асоціації міст України в області,
тренер проекту за підтримки Посольства Королівства Нідерланди в Україні (програма МАТРА)
Тема 2. Підготовка проектів, що реалізуються за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку
Загальні вимоги до підготовки проектів, умови та фінансування.
Написання програм і проектів регіонального розвитку, що
реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку

2 год.

2 год.
Формування плану-графіку реалізації проекту (WBS, пакети робіт,
календарний графік).
Визначення ресурсів.
Формування бюджету – як уникнути основних помилок.
Ділова гра “Світ громад”.
Завдання: Ознайомитись з матеріалами за темою 2 (презентації та
додаткові матеріали). Форум-гра: “Ви експерт: знайдіть 5 помилок у
проекті”. Учасники оцінюють навчальний приклад структуризації й
планування проекту

2 год.
2 год.
4 год.

2 год.

КОТЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА - керівник регіонального контактного пункту “Горизонт 2020”, кандидат економічних наук, доцент
Тема 3. Написання проектів і програм за кошти міжнародної
технічної допомоги
Механізми та форми надання міжнародної технічної допомоги.
(Проекти структурних та інвестиційних фондів ЕС: COSME, Horizon2020,
Life, Erasmus+, Creative Europe. Проекти за участі країн Східного
партнерства (Україна, Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан та
Білорусь). Проекти регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися
за кошти державного бюджету, отримані від ЄС)
Характеристики грантових конкурсів: географія конкурсу; тип
одержувачів грантів; пріоритети конкурсу; терміни подання заявки
(deadline) та підведення підсумків конкурсу; розмір гранту та розмір
власного внеску; термін реалізації проекту; види діяльності, що
фінансуються
Написання проектної заявки: визначення мети та завдання (за
вимогою SMART) проекту, спільні завдання і очікуванні результати;
проведення самоаналізу; цільові групи та бенефіціари; пошук
проекту/програми; пошук партнерів та/або створення консорціуму

1. Підручник "Проектне
фінансування" (2017), Микола
Смолинський
3 год.

2 год.

5 год.

2. Микитюк П. П. Управління
проектами: Навч. пос. [для студ.
вищ. навч.закл.] / П. П. Микитюк –
Тернопіль, 2014. – 270 с.
3. Афанасьєв М. В. Управління
проектами: навч.-метод. Посіб. / >
Харківський національний
економічний університет. – Х. :
ІНЖЕК, 2007. – 271 с.
4. Гонтарева І. В. Управління
проектами: підручник / Харківський
національний економічний
університет. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 443

партнерів; складання бюджету проекту; план реалізації проекту - графік
Гантта; листи підтримки; формування заявки і подання; подальше
фінансування
Написання проектної заявки: визначення мети та завдання (за
вимогою SMART) проекту, спільні завдання і очікуванні результати;
проведення самоаналізу; цільові групи та бенефіціари; пошук
проекту/програми; пошук партнерів та/або створення консорціуму
партнерів; складання бюджету проекту; план реалізації проекту - графік
Гантта; листи підтримки; формування заявки і подання; подальше
фінансування.

2 год.

с.
5. Тян Р. Б. Управління проектами:
підручник / Дніпропетр. ун-т екон.
та права. – К. : ЦУЛ, 2004. – 221 с.

2 год.
2 год.

6. Хміль Т. М. Проектний
менеджмент: навч. посіб. /
Харківський національний
економічний університет. – Х. :
ХНЕУ, 2009. – 126 с.

Приклад проектної пропозиції. Аналіз проектної заявки.
Нові конкурси проектів і грантів 2018 року
Підсумковий контроль: Тест за курсом. Розгляд конкретного
проекту. Подання власної проектної заявки (вибір, формування та
подання визначається учасником).

4 год.

Тема 4. Пріоритети – проблеми – актуальність
Реформи та пріоритети у місцевому самоврядуванні
Діагностика проблем громади: інструменти, процедури та технології

2 год.
4 год.

1. Паніна Н.В. Технологія
соціологічних досліджень. К., 1996.
2.Добреньков В.Н., Кравченко А.І.
Методи соціологічних досліджень.
М., 2004.

Ворона Сергій Павлович —
заступник директора
Центру
Зінченко Олег Вікторович
— соціолог Центру

3. Богдан О. “Що варто знати про
соціологію та соціологічні
дослідження?” К.. 2015
Методологія здійснення соціально-економічного аналізу за
проблемними аспектами, на вирішення яких спрямований проект
(SWOT, GAP і т.д.)

2 год.

Соломаха Світлана
Григорівна — заступник
директора департаменту
економічного розвитку і

торгівлі
облдержадміністрації
4 год.
Громадянські компетентності державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування.

1. Актуальні питання формування та
розвитку громадянських
компетентностей в Україні:
матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції за
міжнародною участю “Розвиток
громадянських компетентностей” \
за загальною редакцією Ю.В.
Ковбасюка — К., НАДУ, 2016, - 308
2. Освіта для демократичного
громадянства та освіта з прав
людини в Україні: Н.Г.Протасова,
Л.І. Паращенко: НАДУ, 2011.
3. Навчаємо демократії: Базові
матеріали з освіти для
громадськості та прав людини для
вчителів. Переклад з англійської Л.І.
Паращенко — К.: Основа, 2012 —
164 с.

Тимофієв Василь
Геннадійович — начальник
навчально-методичного
відділу Центру, кандидат
наук з державного
управління;
Резніченко Наталія
Олександрівна —
завідувач лабораторії
менеджменту та
моніторингу Центру,
магістр державного
управління

