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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни є закріплення отриманих магістрами знань з управління проектами та 

оволодіння ними методик застосування креативних технологій в управлінні проектами та оцінки 

їх результатів, орієнтуючись на кращу закордонну практику управління проектами та 

особливості роботи з проектами в межах України. 

Завдання дисципліни – формування спеціальних знань, необхідних фахівцям з 

управління проектами для ефективної розробки, планування, реалізації і завершення проектів з 

використанням креативних технологій. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати види, цілі та особливості 

креативних технологій, область їх застосування у проектах, методику ТРІЗ, метод мозкового 

штурму, методику проведення креативних семінарів, методику розробки креативних шаблонів 

для проекту, технологію «шість шляп», методику матричного проактивного управління 

проектами, методику проведення нарад у проектах, методику управління змінами у проектах з 

демонстрацією отриманих знань та навичок з інших дисциплін, навички з оцінки 

результативності рішень в рамках проектів з точки зору майбутнього керівника даного типу 

проектів. 

Студенти повинні вміти: 

– аналізувати креативні технології і можливість їх застосування до проекту; 

– застосовувати креативні технології на усіх фазах проекту; 

– проводити мозковий штурм в проекті; 

– організовувати креативні семінари і проводити креативні наради у проекті; 

управляти змінами у проекті з використанням креативних технологій. 

 

 
Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни  

Код Зміст Результати навчання 
Загальні компетентності. 

ЗК1. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні; 

Знати: поняття аналітичного та критичного 

мислення, їх особливості, та різницю між ними 

Вміти: пикористовувати ключові навички, 

необхідні для критичного мислення, такі як: 

спостережливість, здатність до інтерпретації, 

аналізу, виведенню висновків, здатність давати 

оцінки. Застосовувати логіку, а також спиратися на 

мета знання і широкі критерії інтелектуальності, такі 

як ясність, правдоподібність, точність, значимість, 

глибина, кругозір і справедливість. 

ЗК4. Здатність мотивувати людей та 
рухатися до спільної мети; 

Знати: методи мотивації  

Вміти: застосовувати методи мотивації 

ЗК7. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу 

Знати: аналіз та синтез 
Вміти: мислити абстрактно, застосовувати аналіз та 
синтез 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК1.   Здатність обирати та 

використовувати концепції, 

методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у 

відповідності до визначених 

цілей та міжнародних 

стандартів; 

Знати: методи та інструменти менежменту та 

управління проектами 

Вміти: використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту 
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СК7.   Здатність розробляти проєкти, 

управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість; 

Знати: методи, інструменти, методології управління 

проектами  

Вміти: управляти проектами 

СК4. Здатність до ефективного 

використання та розвитку 

ресурсів організації; 

Знати: методи управління ресурсами 

Вміти: ефективно використовувати та розвивати 

ресурси організації; 

СК9. Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, приймати ефективні 

управлінські рішення та 

забезпечувати їх реалізацію; 

Знати: способи вирішення проблем організації 

Вміти: застосовувати алгоритм конструктивного 

рішення проблем. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Креативні технології в управлінні проектами  

Змістовий модуль 1. Основні поняття технологій креативного управління 

Тема 1. Вступ. Поняття «креативна технологія». Історія розвитку креативних технологій. 

Тема 2. Креативні команди, їх структура і функції. Ролі учасників креативних команд. 
 

Змістовий модуль 2. Креативні технології планування проектів  

Тема 1. Евристичні методи та мозковий штурм в розробці ідеї проекту. 

Тема 2. Креативні шаблони та креативні семінари в розробці концепції проекту. 

Тема 3. Креативні моделі підбору команди реалізації проекту. Креативний потенціал. 

Тема 4. Інтеграція проекту з використанням креативних підходів методології управління 

інноваційними проектами і програмами Р2М. 

 

 

Змістовий модуль 3. Креативні технології, що застосовуються при реалізації 

проектів  

Тема 1. Креативні технології проведення нарад із статусу проектів. Технологія «Шість 

шляп», технологія матричного проактивного управління. 

Тема 2. Управління змінами проекту, перспективи застосування креативних технологій. 

 

Теми практичних занять 

№ 
Назва теми 

1.  Розробка ідеї проекту. Мозковий штурм 

2.  Розробка концепції проекту. Креативний семінар ТРІЗ 

3.  Підбір команди проекту. Креативні моделі 

4.  Інтеграція проекту з використанням Р2М  

5.  Розробка моделі управління змінами проекту  

6.  Креативні технології проведення нарад. «Шість шляп». 
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Теми лабораторних занять 

№ 
Назва теми 

1.  
Технологічні прийоми креативного управління конфліктною ситуацією 

2.  
Нейро-Лінгвістичне програмування для управління взаємодій в проектах 

3.  
Креативні технології в процесах аудиту проектного управління 

4.  
Креативні технології в проектах розвитку організації: 

- розвиток організацій в динамічному оточенні 

- проблеми розвитку організації 

- життєвий цикл розвитку організації 

5.  
Креативні технології в проактивному управлінні програмами організаційного 

розвитку 

 

Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 

Розподіл балів для дисципліни з формою контролю іспит 

Поточне оцінювання 

Сума 

 Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Змістовний модуль 3 

30 30 40 100 

 

Методичне забезпечення 

1. Освітньо-професійна програма підготовки магістрів за спеціальністю «Управління 

проектами». 

2. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. 

3. Лекційні слайди Power Point, проектор. 

5. Тести. Завдання для підсумкового контролю знань,  

5. Методичні вказівки для виконання РГР з дисципліні «Креативні технології в управлінні 

проектами». 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. Управление проектами: Основы профессиональных знаний 

и система оценки компетенции проектных менеджеров  (National Competence Baseline, NCB UA 

Version 3.1) : / Бушуев С.Д., Бушуева Н.С. - Изд. 2-е. - К.:ІРІДІУМ, 2010. – 208 с. 

2. Бушуев С.Д. Креативные технологии управления проектами и программами: 

монография / под. ред. С. Д. Бушуев. - К.:Саммит-Книга, 2010.- 768 с. 

3. Бизнес с нуля: Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-

модели / Эрик Рис. — М.: Альпина Паблишер, 2012. — 253 с. 

4. Джон Хокинс. Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги / Пер. с англ. 

И.Щербакова – М.: Издательский дом "Классика XXI", 2011. – 256 с. 

5. Бушуев С.Д. Морозов В.В. Динамическое лидерство в управлении проектами. 

Учбовий посібник. К.: Ділова Україна 2000, 310с. 

 

 

http://www.ozon.ru/person/4878405/
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Допоміжна 

1. Руководство по управлению инновационными проектами и программами: т. 1, версия 

1.2 / пер. на рус. язык под ред. С.Д.Бушуева. – К. : Наук. світ, 2009. – 173 с. 

2. Бушуева Н.С. Модели и методы проактивного управления программами 

организационного развития. Монография. – К.: Наук. світ, 2007. – 199 с. 

3. Бушуев С.Д., Гурин  Э.А. Инвестиционные инструменты проектного менеджмента. К.: 

Укр. ИНТЭИ, 1998. – 184с. 

4. Управление проектами: Монография/ Под ред. В.Д. Шапиро. - СПб: ДваТрИ, 1996. - 

610 с. 

 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://library.knuba.edu.ua/ 

2. http://org.knuba.edu.ua 
 

http://library.knuba.edu.ua/
http://org.knuba.edu.ua/

