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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 Мета викладання дисципліни – формування у студентів знань, вмінь та навичок з 

використання основ методології управління проектами для формування проектів 

реструктуризації  й реформування та управління ними з метою забезпечення розвитку 

підприємств і організацій. Знання отримані студентами при вивченні даного курсу можуть бути 

використані й у інших дисциплінах. 

 

 Завдання навчальної дисципліни полягають у донесенні студентам: 

• основних понять теорії реструктуризації та розвитку підприємств; 

• суті інвестиційної політики у процесах реформування підприємств та організацій; 

• особливостей антикризового  інструментарію у процесах реструктуризації  

підприємств; 

• шляхів застосування й оптимізації бізнес–процесів розвитку підприємств та 

організацій; 

• інформації щодо успіхів і невдач проектів розвитку підприємств і організацій та 

зовнішніх і внутрішніх факторів, що здатні на це впливати. 

 
  Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни  

 

Код Зміст Результати навчання 

Загальні компетентності 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій 

Знати: інформаційно-комунікаційні технології, що 

допомагають організувати взаємодію як серед членів 

проектної команди так і з зацікавленими сторонами 

 

Вміти: обирати інформаційно-комунікаційні технології 

та канали комунікації у відповідності до потреб 

аудиторії, ситуації та рівня керівництва, які будуть 

забезпечувати ефективну та раціональну комунікацію 

під час управління проектом для усіх зацікавлених 

сторін процесу, будувати та розвивати соціальні 

співтовариства, оцінювати їх вплив, здійснювати 

інформаційний вплив на зацікавлені сторони проекту 

 

ЗК5 Здатність діяти на основі 

етичних міркувань 

(мотивів) 

Знати: підходи щодо етики у бізнесі та під час ділового 

спілкування на основі різних психологічних типів 

співрозмовників та враховуючи міжкультурне та 

міжнаціональне розмаїття. 

Вміти: вести ділові перемовини, вирішувати конфлікти 

та організовувати співпрацю як у проектній команді, так 

і з зацікавленими сторонами, які можуть представляти 

різні етнічні, бізнесові національні та культурні традиції 

народів світу. 

ЗК6 Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність) 

Знати: підходи щодо організації ділового спілкування, 

засновані на правильному слуханні співрозмовника та 

колег, підходи щодо організації наради та формування її 

рішення для управління 

Вміти: почути думку іншого, сформулювати основну 

ідею розмови, створити рішення наради, знати підходи 

щодо формування єдиної думки колективу та управління 

виконанням рішення, демонструвати емпатію шляхом 

слухання, розуміння та підтримки. 
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 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності  

СК2 Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі 

та критерії, за якими організація визначає подальші 

напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні 

стратегії та плани;  

 

 

СК4 Здатність до ефективного використання та розвитку 

ресурсів організації;  

 

 

СК5 Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління;  

 

Знати: комунікаційну 

модель та причини 

комунікативних проблем 

Вміти: застосовувати 

алгоритм конструктивного 

рішення проблем. 

СК7 Здатність розробляти проєкти, управляти ними, 

виявляти ініціативу та підприємливість;  

 

 

 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Управління проектами – основа реструктуризації й розвитку підприємств та 

організацій 

 Змістовий модуль 1. Основні поняття та управління проектами реструктуризації 

й розвитку підприємств і організацій 

Тема 1. Вступ до дисципліни.  

Тема 2. Здійснення реструктуризації й розвитку підприємств та організацій з допомогою 

проектів та програм.  

Тема 3. Антикризовий інструментарій в процесах реструктуризації й розвитку підприємств. 

 Змістовий модуль 2. Інвестиційна політика в процесі реформування підприємств  

Тема 1. Інвестиційні проекти розвитку організацій. Оптимізація фінансових потоків. 

Тема 2. Схеми інвестиційних процесів та запобігання невдачам проектів розвитку. 

 Змістовий модуль 3. Інжиніринг бізнесу, успіхи і причини невдач 

Тема 1. Інжиніринг бізнесу. Моделювання, аналіз і перепроектування бізнес–процесів 

підприємств. 

Тема 2. Фактори успіху невдач проектів реінжинірингу. 

 

 
Теми практичних занять 

№ Назва теми 

1 Структурування мети підприємства/організації. Визначення проектів розвитку. 

2 Застосування креативних технологій з метою визначення напрямів розвитку 

підприємства 

3 Визначення виду потрібної реструктуризації підприємства/організації 

4 Проведення SWOT-аналізу підприємства/організації 

5 Визначення виду кризи підприємства/організації за глибинністю та характером їх 

плину. 
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№ Назва теми 

6 Оптимізація фінансових потоків інвестиційних проектів розвитку організацій.  

7 Експертний аналіз доцільності, чи недоцільності проектів  

8 Розробка й оптимізація заданого бізнес-процесу на підприємстві/в організації. 
 
 

 
Теми лабораторних занять 

№ Назва теми 

1 Вибір проектів розвитку організації  

2 Розробка Ексель-програми обробки експертної інформації з оцінки важливості 

проектів 

3 Ранжування проектів 

 

Самостійна робота 

№ 

Назва теми Кількість  

годин 

денна заочна 

 Змістовий модуль 1. Основні поняття та управління 

проектами реструктуризації й розвитку підприємств і 

організацій 

  

 Тема 1. Вступ до дисципліни 2 5.5 

 Тема 2. Здійснення реструктуризації й розвитку підприємств 

та організацій з допомогою проектів та програм 

15 22.5 

 Тема 3. Антикризовий інструментарій в процесах 

реструктуризації й розвитку підприємств  

16 21 

 Змістовий модуль 2. Інвестиційна політика в процесі 

реформування підприємств 

  

 Тема 1. Інвестиційні проекти розвитку організацій. 

Оптимізація фінансових потоків 

9 15 

 Тема 2. Схеми інвестиційних процесів та запобігання 

невдачам проектів розвитку 

9 10 

 Змістовий модуль 3. Інжиніринг бізнесу, успіхи і причини 

невдач  

  

 Тема 1. Інжиніринг бізнесу. Моделювання, аналіз і 

перепроектування бізнес–процесів підприємств  

9 15 

 Тема 2. Фактори успіху та невдач проектів реінжинірингу 9 10 

 Індивідуальне завдання (РГР) 9 9 

 Разом  78 108 
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Індивідуальне завдання (РГР) 

№ 

Назви тем Кількість  

годин 

денна заочна 

– 
Аналіз стану підприємства й розробка заходів 

реструктуризації для поліпшення його 

9 9 

– 

Проведення SWOT-аналізу проектів розвитку підприємства, 

побудова проблемної області та розробка заходів з поліпшення 

ситуації  

9 9 

– 
Запобігання кризовим й передкризовим ситуаціям на основі 

оцінки стану справ на підприємстві 

9 9 

– 
Розробка заходів з оптимізації схем інвестування проектів та 

програм розвитку підприємств 

9 9 

– 
Аналіз застосування схем інвестиційних процесів розвитку 

виробництва конкретного підприємства 

9 9 

– 
Розробка й оптимізація бізнес-процесів підприємств та 

організацій 

9 9 

– 
Аналіз передумов успіхів та причин невдач проектів 

реінжинірингу конкретного підприємства 

9 9 

 Разом  9 9 

 

 

Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 

Розподіл балів для дисципліни з формою контролю залік 

 

Поточне оцінювання 
Підсумковий 

тест  

Сума 

балів 
Змістовні модулі 

1 2 3 

20 20 20 40 100 

 

Методичне забезпечення дисципліни 

 

Методичне забезпечення 

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

проектами». 

2. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. 

3. Лекційні слайди на ПП Power Point, проектор. 

4. Конспект лекцій  

5. Тести. Завдання для підсумкового контролю знань, . 

5. Методичні вказівки для виконання РГР з дисципліні «Управління проектами 

розвитку організацій». 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Управління проектами та проектами та програмами організаційного розвитку: навчальний 

посібник/ Н.С.Бушуєва, Ю.Ф.Ярошенко, Р.Ф.Ярошенко – К: «Самміт-Книга», 2010. – 200 с.  

2. Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С., Ващенко О.В. Управління проектами розвитку підприємств. 

Конспект лекцій для студентів спеціальності 8.000003 «Управління проектами». К: КНУБА, 

2006. 

3. Ноздріна Л.В. та ін.. Управління проектами: Підручник – К.: Центр навчальної літератури, 

2010. – 432 с. 
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4. Керівництво з питань проектного менеджменту (PMBOK) / Комітет з питань стандартів РМІ, 

Вільям Р Дункан, директор Комітету –  К: Ділова Україна,  2000. - 197 с. 

5. Керівництво з питань визначення компетентності і сертифікації українських керівників і 

фахівців у керуванні проектами NCB (ua): / С.Д. Бушуєв, В. Д. Шпильовий та інші. – К.: 

“Т.А.К.К.”, 2000. – 84 с.  

6. Управление проектами: Учебное пособие для вузов /Под ред.В.Д.Шапиро. М.: «Экономика - 

2001. - 574 с. 

7. Методичні вказівки до виконання практичних робіт. 

8. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання (ІРК). 

9.  Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи (РГР). 

 

Допоміжна 

1. Бушуєв С.Д., Морозов В.В. Динамічне лідерство в управлінні проектами: Монографія / 

Українська асоціація управління проектами. 2-е вид. – К.: Видавничій дім „Ділова Україна”. 

2000.- 312 с. 

2. Словник - довідник з питань управління проектами/ За ред.С.Д.Бушуева. - Київ: Видавничий 

дім "Деловая Украина", 2001. - 640 с. 

3. MS Project 2003. Инструкция пользователя. 

 ПП Primavera. Инструкция пользователя. 

Джералд И. Кендалл, Стивен К.Роллинз. Современные методы управления портфелями 

проектов и офис управления проектами: Максимизация ROI: Пер. с англ. – М.: ЗАО 

«ПМСОФТ» , 2004. – 576 с.  

 

14. Інформаційні ресурси 

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

2. Елизаров В.В. Управление проектами с использованием Microsoft Project 2008. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.velizarov.net/microsoft-project 

3. Просницкий А., Иванов В. Самоучитель «Управление проектами в Microsoft Project 2010», 

К., 2011. – 177с. 

http://leoconsulting.com.ua/resources/documents/ManagingProjectWithMicrosoftProject2010.pdf 

  

http://library.knuba.edu.ua/
http://leoconsulting.com.ua/resources/documents/ManagingProjectWithMicrosoftProject2010.pdf

