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Вcтуп 

Головним завданням курсу є вивчення  теорії та методології 
розробки і побудови корпоративних систем управління, принципів 
побудови і функціонування організації корпоративного проектного 
офісу, організації управління портфелем проектів компанії.  

Вивчення дисципліни «Корпоративні системи управління 
проектами» базується на знаннях, отриманих з таких навчальних 
дисциплін, як «Управління бізнес-процесами», «Планування проекту», 
«Методології і стандарти управління проектами».  

 Робоча програма навчальної дисципліни складена відповідно до 
навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 073 
«Менеджмент» спеціалізації «Управління проектами» (2016 р.). 

Анотація 
Предметом вивчення дисципліни «Корпоративні системи управління 

проектами» є розробка і впровадження корпоративної системи 
управління проектами у діяльність організації / підприємства. 

Для якісного набуття компетентності у сфері розробки і 
функціонування корпоративних систем управління проектами студенти 
магістранти повинні зрозуміти зміст, призначення і особливості 
розробки і застосування нормативних документів в управлінні 
проектами, навчитися розробляти процесні моделі управління 
корпоративними базами даних.  

Ключові слова: організаційна структура, бізнес-процес, система 

управління, регламент, процедура, проект, портфель проектів, 

проектний офіс. 

Summary 
The subject of discipline "Corporate Project Management Systems" is the 

development and implementation of a corporate project management system 
in the activities of the organization / enterprise. 

For qualitative acquisition of competence in the field of development and 
operation of corporate project management systems, undergraduate students 
need to understand the content, purpose and features of the development and 
application of regulatory documents in project management, learn how to 
develop process models for managing corporate data bases. During the course 
students will be able to apply modern standards in the development of 
normative documents for project management, the development of standards 
for business processes and business processes.  

Key words: organizational structure, business process, management 

system, regulations, procedure, project, portfolio of projects, project office. 
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Опис навчальної дисципліни 

Найменування  
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 
рівень вищої 

освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

д\ф 
 навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість  
кредитів – 4 

Галузь знань 07 
«Управління та 

адміністрування» 

 
Нормативна 

 Спеціальність 073      
«Менеджмент»  Модулів – 2 Рік підготовки 

Змістових  модулів – 2 
Спеціалізація 
«Управління 
проектами» 

1-й 1-й 

Загальна кількість годин - 
120 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 
30 год. 4 год. 

Тижневих годин для денної 
форми навчання – 4 
самостійна робота студента 
-4 

Рівень вищої 
освіти: магістр 

Практичні 
30 год. 8 год. 

Самостійна робота 

Звіти ІНДЗ – 18г. 

60 год. 90 год. 

Форма контролю: екзамен 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 
самостійної і індивідуальної роботи становить: 

• для денної форми навчання - 33% до 67%; 
• для заочної форми навчання - 11% до 89%. 

2. Мета, завдання та результати вивчення дисципліни   
Головною метою вивчення дисципліни „Корпоративні системи 

управління проектами” є набуття компетенцій застосування методології 
проектування, розробки і впровадження та практики використання 
корпоративних систем управління (КСУ) на підприємстві з метою 
формування якісної (змістовної, актуальної, достовірної та ін.) 
інформації для підвищення ефективності прийняття управлінських 
рішень менеджментом всіх рівнів.  

Завданням навчальної дисципліни „Корпоративні системи 
управління проектами” є теоретична підготовка магістрів з питань: 

• процесної методології управління в організації; 
• документування  і вимірювання бізнес-процесів; 
• змісту процесів і функцій управління проектами на кожному рівні 

зрілості корпоративної системи управління проектами; 
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• формування стратегії впровадження корпоративної системи 
управління проектами; 

• побудови оптимальної організаційної структури проектів; 
• діагностики стану корпоративної системи управління проектами; 
• розробка процесів і організаційної структури управління на рівні 

портфеля проектів; 
• ведення реєстру проектів; 
• оптимального розподілу ресурсів в управлінні проектами; 
• процедури впровадження проектного офісу; 
• вирішення дискретних завдань управління проектами. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен: 
� знати: основи побудови корпоративної системи управління в 

програмному продукті MS Project Server, мати уявлення про 
сучасні корпоративні системи управління проектами (Open Plan 
Professional, Primavera);  

� вміти: приймати організаційно-управлінські рішення у рамках 
проектів, оцінювати результати виконання рішень в проектах, 
організувати розробку і опис елементів корпоративної системи 
управління проектами, запроваджувати концепції управління 

проектами в організації, пояснювати та виявляти поточний рівень 

проектної зрілості організації, розробляти програми організаційного 
розвитку і змін на підприємстві, будувати моделі бізнес-процесів з 
урахуванням змін, визначати поточні та спеціальні правила організації 
для прийняття рішень у випадках, що не залежать від його повноважень і 
відповідальності;  

 
                 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1. Методика управління бізнес-процесами у 
корпоративних системах управління проектами. 
Тема 1. Зміст, мета та цілі корпоративної системи управління 
проектами 

Методика бізнес-процесів і управління проектами. Мета, 
завдання, предмет та об’єкт навчальної дисципліни  

Передумови створення корпоративної системи управління 
проектами. Основні причини, мета, цілі та задачі створення КСУП. 

 Зміст головних термінів і визначень в управлінні бізнес 
процесами. Зміст понять функція і процес. Застосування процесного 
підходу у побудові організації. Вертикальні і плоскі організаційні 
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структури. Управління організацією згідно моделі ланцюжка бізнес 
процесів М.Портера. 
http://mahamba.com/ru/korporativnaya-sistema-upravleniya-proektami-ksup 
Тема 2. Бізнес-процес і його головні складові. Класифікація бізнес-
процесів. Рекомендований перелік бізнес-процесів у побудові моделі 
управління організацією. Алгоритм опису бізнес-процесу. Методологія 
опису бізнес-процесів організації. Нотація IDEF0 та рекомендації щодо її 
використання. 
Тема 3. Вимоги з документування бізнес процесів. Роль вищого 
керівництва в управлінні бізнес-процесами. Структура регламенту 
виконання бізнес процесу. Організаційно-структурна карта бізнес 
процесу. Досвід використання процесного підходу у розробці моделей 
управління підприємством. Модель системи управління якістю. 
Тема 4. Вимірювання і аналіз стану протікання бізнес процесів. 
Методика ідентифікації ключових бізнес процесів і формування 
критеріїв оцінки їх стану.  
Джерела і методики відбору даних про стан бізнес-процесів виробничої 
системи. Вимоги до формулювання даних.  Вимоги до підготовки 
інформаційних звітів. Структура і алгоритм проведення аналізу бізнес-
процесів. Попереджуючі та коригуючи дії в управління організацією. 
Переваги процесного менеджменту над іншими теоріями управління 
організацією. 
Модель інтегрованих баз даних: призначення, структура і алгоритм 
побудови. 
Тема 5. Основні групи документів корпоративних систем управління 
проектами (КСУП). Зміст основних дефініцій КСУП. Структура 
стандарту  
Тема 6. Процесна модель КСУП на базі ціннісного підходу. 
Становлення і етапи розвитку корпоративних інформаційних систем. 
Сутність корпоративних інформаційних систем, побудованих на основі 
концепції планування матеріальних ресурсів (MRP) і планування 
виробничих ресурсів (MRPІІ). Корпоративні інформаційні системи, 
побудовані відповідно до концепції планування ресурсів підприємства 
(ERP) і концепції, орієнтованої на кінцевого споживача (CSRP).  

Змістовий модуль 2. Корпоративні системи управління проектами. 

Тема 7. Загальне розуміння і основні терміни у побудові корпоративної 
системи управління проектами. Групи документів для КСУП. Етапи 
створення стандарту управління проектами на підприємстві в умовах 
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менеджменту якості. Структура корпоративного стандарту управління 
проекту 
Тема 8. Стратегія впровадження корпоративної системи управління 
проектами. Загальний підхід до впровадження КСУП. Технічні фази 
побудови КСУП. Загальні принципи вибору ресурсів. Виконання 
проекту силами штатних співробітників. Виконання проекту силами 
підрядників. Частина робіт - підрядники, частина робіт – співробітники. 
Менторство. Моделі зрілості управління проектами. Основний принцип 
побудови моделей зрілості. 
Тема 9. Побудова трирівневої корпоративної системи управління 
проектами.  
Зниження вартості побудови КСУП для проектів типу «мізки». Зниження 
вартості побудови КСУП для проектів типу «процедура». Зниження 
витрат на автоматизацію управління проектами. Типові проблеми при 
впровадженні КСУП. Кроки з впровадження КСУП у компанії. 
Міжнародні й національні стандарти управління проектами. Структура і 
зміст стандартів управління проектами. Елементи знань і компетенцій 
менеджерів проектів. 
Тема 10. Корпоративний проектний офіс. Офіс управління проектами і 
його призначення. Особливості створення та впровадження проектного 
офісу. Стадії створення і впровадження проектного офісу. Основні 
вимоги до організації офісу проектної підтримки. Потреби та рішення 
щодо організації проектного офісу. Класифікація проектних офісів. 
Місце офісу управління проектами в корпоративному управлінні 
програмами і проектами. Основні функції проектного офісу. 
Тема 11. Портфель проектів компанії. Програми компанії. Проекти 
компанії. Обов’язки офісу управління проектами. Модель «ОУП - 
Репозиторій». Модель «ОУП - Наставник». Модель «ОУП 
Підприємства». ОУП, націленість на негайний результат. Розробка 
положення про створення проектного офісу в компанії.  
http://www.oberemokii.com/uk/standing-order/main  
Тема 12. Регламенти та інструкції проектного управління. Регламент 
з управління портфелем проектів. Регламент з управління проектом. 
Тема 13. Розвиток корпоративної системи проектного управління на базі 
MS Project Online 
Тема 14. Додаткові процеси КСУП конфігурації "Управління змістом і 
термінами". Сценарій проведення нарад. Сценарій управління змінами.  
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
5.  

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усьо 
го 

у тому числі у тому числі 
л п ср л п ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Модуль 1. Корпоративні системи управління проектами і управління 

бізнес-процесами.  
Тема 1. Зміст, мета та цілі 
корпоративної системи 
управління проектами. Методика 
бізнес-процесів і управління 
проектами. Мета, завдання, предмет 
та об’єкт навчальної дисципліни. 

8 4 2 2 

 
 
 

0,5 

 
 
 

0,5 

 
 
7 

Тема 2. Бізнес-процес і його 
головні складові. Класифікація 
бізнес-процесів. Рекомендований 
перелік бізнес-процесів у побудові 
моделі управління організацією.  

8 2 2 4 

  
 

0,5 

 
 
8 

Тема 3. Вимоги до 
документування бізнес процесів. 
Структура регламенту, 
організаційно-структурна карта 
бізнес-процесу.  

12 2 4 6 

 
 

0,5 

  
 

12 

Тема 4. Вимірювання і аналіз 
стану протікання бізнес процесів.  

10 4 2 4 
 

0,5 
 
 

0,5 

 
8 

Тема 5. Корпоративні системи 
управління проектами (КСУП). 
Дефініції КСУП.  

10 2 2 6 
  

 
0,5 

 
10 

Тема 6. Процесна модель КСУП на 
базі ціннісного підходу 

10 2 2 6 
 

0,5 
  

9 

Усього годин за модулем 1 58 16 14 28 
 

2 
 

2 
 

54 
 

Змістовий модуль 2. Корпоративні системи управління проектами. 
Тема 7. Методологія побудови 
корпоративної системи управління 
проектами  
 

8 2 2 4 

 
 

0,5 

 
1 

 
7 
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Тема 8. Стратегія впровадження 
корпоративної системи управління 
проектами 

8 2 2 4 

 1 7 

Тема 9. Побудова трирівневої 
корпоративної системи управління 
проектами.  

8 2 2 4 

 
0,5 

1 7 

Тема 10. Моделі побудови і 
функціонування корпоративного 
проектного офісу 

8 2 2 4 
 1 7 

Тема 11. Портфель проектів 
компанії. Програми компанії. 
Проекти компанії 
http://www.oberemokii.com/uk/standi
ng-order/main 

8 2 2 4 

 
0,5 

 7 

Тема 12. Регламенти та інструкції 
проектного управління. Регламент 
з управління портфелем проектів. 
Регламент з управління проектом 

8 2 2 4 

 1 8 

Тема 13. Розвиток корпоративної 
системи проектного управління на 
базі MS Project Online 

6 2 2 2 

 
0,5 

 6 

Тема 14. Додаткові процеси КСУП 
конфігурації "Управління змістом 
і термінами". Сценарій проведення 
нарад. Сценарій управління 
змінами. Рольові інструкції КСУП 
конфігурації "Управління змістом 
і термінами" 

8 2 2 4 

 1 5 

Усього годин за модулем 2 62 14 16 30 2 6 54 

Усього годин 120 30 30 60 4 8 108 

 
Примітка: 120 год., що відповідає 4 кредитам ECTS. 
Підготовка до аудиторних занять: 0,5 год. * 60 = 30 год. 
Підготовка до модульних контрольних робіт: 6 год.* 2 к.р.= 12 год. 
Самостійна робота – 18 год. 
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5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

Назва теми 

Кільк. 
годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

Модуль 1. Корпоративні системи управління проектами  

1. 

Тема 1. Зміст, мета та цілі корпоративної системи 
управління проектами. Побудова моделі ланцюжка 
бізнес процесів «Вивчити курс КСУП». Опис змісту 
процесів 1 і 2 рівня, кінцевих і проміжних продуктів.  

2 

0,5 

2. 
Тема 2. Бізнес-процес і його головні складові. 
Побудова моделі ланцюжка бізнес процесів «Управляти 
виробничою системою». 

2 
0,5 

3. 

Тема 3. Вимоги до документування бізнес процесів. 
Зміст, мета та цілі корпоративної системи управління 
проектами. Побудова TOP I CONTEXT-моделі 
управління проектом у форматі IDF0. 

2 

 

4. 

Тема 3. Вимоги до документування бізнес процесів. 
Тест: «Принципи управління згідно циклу Е. Демінга та 
принципів ІSО 9001-2015. Аналіз результатів 
тестування студентів: принципи якісного менеджменту. 
Підготувати заяву вищого керівництва про 
впровадження принципів якісного управління в 
діяльність підприємства (організації) 
 

2 

 

5. 
Тема 4. Вимірювання і аналіз стану протікання бізнес 
процесів. Відбір даних про стан бізнес-процесу, 
розрахунок результативності і ефективності процесу. 

2 
0,5 

6. 
Тема 5. Корпоративні системи управління проектами 
(КСУП). Розробити процесну модель КСУП на базі 
ціннісного підходу 

2 
0,5 

7. 
Тема 6. Підготовка стандарту «Управління складовими 
задачами або проектами». 

2  

Усього годин за модулем 1 14 2 
Модуль 2. Корпоративні системи управління проектами  

8. 

Тема 7. Методологія побудови корпоративної системи 
управління проектами. Розробити модель трансформації 
процесної організаційної структури у проектно 
орієнтовану структуру управління. 

2 1 
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9. 

Тема 8. Стратегія впровадження корпоративної системи 
управління проектами. Аргументувати доцільність 
впровадження СУЯ у.... Описати: 1. Принципи 
управління якістю, які найвище керівництво може 
використати для поліпшення результатних показників 
діяльності організації (стандарт ISO 9001-2015). 2. 
Вигоди бізнесу від впровадження СУЯ. 3.Етапи 
впровадження СУЯ - Основні завдання етапу 
впровадження СУЯ. 4. Модель структури управління 
організацією як системою БП. 6. Опис методології 
управління (форми записів для відбору даних; порядок 
відбору, обробки даних, збереження і поширення звітів). 
7. ВИСНОВКИ (результати впровадження СУЯ). 

2 1 

10. 
Тема 9. Побудова трирівневої корпоративної системи 
управління проектами. 

2 1 

11. 
Тема 10. Розробити Положення про офіс управління 
проектами. 

2 1 

12. 
Тема 11. Портфель проектів компанії. Розробити 
структуру корпоративної бази даних про стан управління 
процесами. 

4 1 

13. 
Тема 13.Розробити реєстр документованих записів 
згідно вимог ISO 10006-2005 

2  

14. 
Тема 14. Додаткові процеси КСУП конфігурації 
"Управління змістом і термінами". 

2 1 

Усього годин за модулем 2 16 6 
Усього годин 30 8 

 
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 Самостійна робота потребує опрацювання додаткової навчальної 
літератури, нормативних документів, наукових праць та періодичних 
ділових видань і передбачає також самопідготовку до практичних занять, 
самоконтроль знань згідно плану занять.  
 Розподіл годин для студентів денної форми навчання: 
 Підготовка до аудиторних занять: 0,5год. * 60 = 30 год. 
 Підготовка до модульних контрольних робіт: 6 год.*2 кр = 12 год. 
 Опрацювання окремих частин тем програми, які не  викладаються на 
лекціях –18 год. 

Всього: 60 години. 
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Завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання 
№ Назва теми Зміст питання Год 

1. Тема 1. Зміст, мета 
та цілі КСУП.  

Основні положення організаційного 
управління проектами (ОРМ3). 

1 

2. Тема 2. Бізнес-
процес і його 
головні складові.  

Зміст вимог щодо опису бізнес-процесу 
і бізнес-процедури. 

1 

3. 
Тема 3. Вимоги до 
документування 
бізнес процесів.  

Структура стандарту бізнес-процесу 
(процедури). Програмне забезпечення 
для побудови процесних моделей 
управління. 

1 

4. Тема 4. 
Вимірювання і 
аналіз стану 
протікання БП.  

КРІ бізнес-процесів. Розробка 
інтегрованої бази даних про стан 
управління проектом. 

1 

5. 
Тема 5. 
Корпоративні 
системи управління 
проектами (КСУП).  

Зміст основних дефініцій КСУП. Зміст 
елементів циклу організаційного 
управління проектами: знання, оцінка і 
поліпшення.  
 

1 

6. Тема 6. Процесна 
модель КСУП на 
базі ціннісного 
підходу 

П’ять груп процесів управління 
проектами: ініціювання, планування, 
виконання, моніторинг і контроль, 
закриття.  

1 

7. 
Тема 7. 
Методологія 
побудови КСУП 

Процеси управління портфелем 
проектів. Атрибути портфоліо, 
програми та процесів управління 
проектами. 

1 

8. Тема 8. Стратегія 
впровадження КСУП 

Технічні фази побудови КСУП. 
Загальні принципи вибору ресурсів. 

1 

9. 

Тема 9. Побудова 
трирівневої КСУП.  

Зниження вартості побудови КСУП для 
проектів типу «процедура». Зниження 
витрат на автоматизацію управління 
проектами. Типові проблеми при 
впровадженні КСУП. Кроки з 
впровадження КСУП у компанії. 

2 

10. Тема 10. Моделі 
побудови і функці-
онування корпора-
тивного ПО 

Класифікація проектних офісів. Місце 
офісу управління проектами в 
корпоративному управлінні 
програмами і проектами. Основні 

2 
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функції проектного офісу. 
11. Тема 11. Портфель 

проектів компанії.  
 

Програми компанії. Проекти компанії 
http://www.oberemokii.com/uk/standing-
order/main 

2 

12. Тема 12. 
Регламенти та 
інструкції 
проектного 
управління.  

Опис кращої практики управління 
проектами. Моделі зрілості 
організаційного управління проектами. 

2 

13. Тема 13. Розвиток 
КСУП на базі MS 
Project Online 

Підготовка реєстру документованих 
записів управління проектами згідно 
вимог ISO 10006-2005. 

1 

14. Тема 14. 
Додаткові 
процеси КСУП 
конфігурації 
"Управління 
змістом і 
термінами".  

Сценарій проведення нарад. Сценарій 
управління змінами. 

1 

15. Всього 18 
 

 
Завдання для самостійної роботи студентів заочної форми навчання 
№ Назва теми Зміст питання Год 

1.  Тема 1. Зміст, 
мета та цілі 
корпоративно
ї системи 
управління 
проектами.  

Основні положення організаційного 
управління проектами (ОРМ3). Передумови 
створення корпоративної системи управління 
проектами. Основні причини, мета, цілі та 
задачі створення КСУП.Застосування 
процесного підходу у побудові організації.  

7 

2.  Тема 2. 
Бізнес-процес 
і його головні 
складові.  

Зміст вимог щодо опису бізнес-процесу і 
бізнес-процедури. Методологія опису бізнес-
процесів організації. Нотація IDEF0 та 
рекомендації щодо її використання. 

7 

3.  
Тема 3. 
Вимоги до 
документуван
ня бізнес 
процесів.  

Роль вищого керівництва в управлінні бізнес-
процесами. Структура регламенту виконання 
бізнес процесу. Організаційно-структурна 
карта бізнес процесу. Досвід використання 
процесного підходу у розробці моделей 
управління підприємством.  

7 
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4.  

Тема 4. 
Вимірювання 
і аналіз стану 
протікання 
бізнес 
процесів.  

КРІ бізнес-процесів. Розробка інтегрованої 
бази даних про стан управління проектом. 
Джерела і методики відбору даних про стан 
бізнес-процесів. Вимоги до формулювання 
даних.  Вимоги до підготовки інформаційних 
звітів. Попереджуючі та коригуючи дії в 
управління організацією. Переваги 
процесного менеджменту над іншими 
теоріями управління організацією. 

7 

5.  Тема 5. 
Корпоративні 
системи 
управління 
проектами .  

Зміст елементів циклу організаційного 
управління проектами: знання, оцінка і 
поліпшення. Процеси управління портфелем 
проектів. Атрибути портфоліо, програми та 
процесів управління проектами. 

8 

6.  

Тема 6. 
Процесна 
модель КСУП 
на базі 
ціннісного 
підходу 

Становлення і етапи розвитку корпоративних 
інформаційних систем. Корпоративні 
інформаційні системи, побудовані відповідно 
до концепції планування ресурсів 
підприємства (ERP) і концепції, орієнтованої 
на кінцевого споживача (CSRP). П’ять груп 
процесів управління проектами: ініціювання, 
планування, виконання, моніторинг і 
контроль, закриття.  

8 

7.  Тема 7. 
Методологія 
побудови 
КСУП 

Групи документів для КСУП. Етапи 
створення стандарту управління проектами 
на підприємстві. 

8 

8.  

Тема 8. 
Стратегія 
впровадження 
КСУП 

Технічні фази побудови КСУП. Загальні 
принципи вибору ресурсів. Виконання 
проекту силами штатних співробітників. 
Виконання проекту силами підрядників. 
Частина робіт - підрядники, частина робіт – 
співробітники. Моделі зрілості управління 
проектами. Основний принцип побудови 
моделей зрілості. 

8 

9.  
Тема 9. 
Побудова 
трирівневої 
КСУП.  

Зниження вартості побудови КСУП для 
проектів типу «процедура». Зниження витрат 
на автоматизацію управління проектами. 
Типові проблеми при впровадженні КСУП. 
Кроки з впровадження КСУП у компанії. 

8 
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10.  Тема 10. 
Моделі 
побудови і 
функці-
онування 
корпора-
тивного 
проектного 
офісу 

Класифікація проектних офісів. Місце офісу 
управління проектами в корпоративному 
управлінні програмами і проектами. Основні 
функції проектного офісу. 

8 

11.  
Тема 11. 
Портфель 
проектів 
компанії.  
 

Обов’язки офісу управління проектами. 
Модель «ОУП - Репозиторій». Модель «ОУП 
- Наставник». Модель «ОУП Підприємства». 
ОУП, націленість на негайний результат. 
Розробка положення про створення 
проектного офісу в компанії.  
 

8 

12.  Тема 12. 
Регламенти та 
інструкції 
проектного 
управління.  

Опис кращої практики управління 
проектами. Моделі зрілості організаційного 
управління проектами. 

8 

13.  Тема 13. 
Розвиток 
КСУП на базі 
MS Project 
Online 

Підготовка реєстру документованих записів 
управління проектами згідно вимог ISO 
10006-2005 

8 

14.  Тема 14. 
Додаткові 
процеси 
КСУП  

Сценарій проведення нарад. Сценарій 
управління змінами. 

8 

15.  Всього 108 
 

8.  Методи навчання 
В процесі проведення лекційних і практичних занять 

використовуються технічні засоби і наступні  методи активного 
навчання: моделювання, синтезу, аналізу, експертизи, індукції і дедукції; 
виступи фахівців, що мають практичний досвід роботи; роздатковий 
матеріал; проекти документів з організаційного розвитку; комп’ютерне 
ПЗ для моделювання бізнес-процесів. 
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9. Методи контролю 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

передбачається проведення таких видів контролю: 
- поточний контроль проводиться за допомогою усного та письмового 

опитування, тестування, виконання контрольних робіт після 
вивчення змістових модулів; 

- підсумковий контроль: залік. 
Для діагностики якості навчання використовується ЄКТС зі 100-

бальною шкалою оцінювання. 
10. Критерії та шкала оцінювання навчальних досягнень студентів 

Оцінювання навчальних досягнень студентів проводиться відповідно 
до «Порядку організації контролю та оцінювання навчальних досягнень 
студентів у ЄКТС».  

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 
студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового 
контролів є: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою 
програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в основних і додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

• вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і 
розвитку; 

• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 
лаконічність, логічність, послідовність тощо); 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних задач; 

• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, результати самостійної роботи студентів) 
проводиться у % від кількості балів, виділених на завдання, із 
заокругленням до цілого числа: 

0%  – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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Розподіл балів, що присвоюються студентам  
Поточний контроль Сума, 

балів Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т13 Т14  

2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 30 
Мкр 1 15 балів Мкр2 15 балів 30 

Екзамен 40 
Всього: 100 

 
В екзаменаційній відомості результати навчання проставляються 

за двома шкалами – 100-бальною та національною. Позитивні оцінки 
виставляються тільки тим студентам, які виконали всі види навчальної 
роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни, і 
набрали за результатами поточного та підсумкового контролів не менше 
60 балів. 

Шкала оцінювання (100-бальна та національна) 
Сума балів за всі форми 
навчальної діяльності 

Екзамен 

90 – 100 “відмінно” 
82 – 89 

“добре” 
74 – 81 
64 – 73 

“задовільно” 
60 – 63 

35 – 59 
“незадовільно” з можливістю 
повторного складання 

0 – 34 
“незадовільно” з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
Методичне забезпечення навчальної дисципліни „Корпоративні 

системи управління проектами” містить такі складові: 
� опорний конспект лекцій на паперовому носії; 
� опорний конспект лекцій на електронному носії; 
� друкований роздатковий матеріал; 
� пакети тестових завдань за кожною темою і в цілому по всьому 

курсу дисципліни. 
� мультимедійний супровід дисципліни. 

 
11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 
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1. В.В.Нетепчук. Управління бізнес-процесами: Навч. посібник. – Рівне: 
НУВГП, 2014. – 158 с. 

2. В.В.Нетепчук. Управління якістю: Інтерактивний комплекс навчально 
- методичного забезпечення –Рівне, 2007. – 134 с. 

3. Business Driven PMO Setup: Practical Insights, Techniques, and Case 
Examples for Ensuring Success by  Mark Price Perry J. Ross Publishing © 
2009. 

4. Software Project Management: A Process-Driven Approach by  Ashfaque 
Ahmed Auerbach Publications © 2012. 

5. Project Planning , Scheduling & Control: The Ultimate Hands-On Guide to 
Bringing Projects in on Time and on Budget, Fifth Edition by  James P. 
Lewis McGraw-Hill © 2011. 

Допоміжна 
1. Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и 

проектами. – М.: ДМК Пресс, 2002. 
2. Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. – М.: 

СИНТЕГ-ГЕО, 1997. 
3. Математические основы управления проектами. Учебное пособие. 

Под ред. В.Н.Буркова. – М., Высшая школа, 2005. 
4. Бэгьюли Ф. Управление проектом. – М.: ФАИР-Пресс, 2002. 
5. Воропаев В.И., Управление проектами в России. - М.: Аланс, 1995. 
6. Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., Дело и Сервис, 

2003. 
7. Дитхелм Г. Управление проектами. – СПб.: Издательский дом 

Бизнес-пресса, 2004. 
8. Йордан Э. Путь камикадзе, или как разработчику программного 

обеспечения выжить в безнадежном проекте. – М., 2000. 
9. Кантор М. Управление программными проектами. – М., 

Издательский дом Вильямс, 2002. 
10. Кендалл И., Роллинз К. Современные методы управления 

портфелями проектов и офис управления проектами: максимизация 
ROI. – М.: ЗАО ПМСОФТ, 2004. 

11. Керцнер Г. Стратегическое планирование для управления проектами 
с использованием модели зрелости. – М.: Компания АйТи; М.: ДМК 
Пресс, 2003. 

12. Клайэм Р., Лудин И. Ноев проект. – СПб.: ИДВЕСЬ, 2002. 
13. Локк Д. Основы управления проектами. – М., HIPPO, 2004. 
14. Пинто Дж.К. Управление проектами – СПб, Питер, 2004. 
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15. Шафер Д., Фатрелл Р и др. Управление программными проектами: 
достижение оптимального качества при минимуме затрат. – М., 
Вильямс, 2003. 

16. Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, 
опыт. – М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2003. 

12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
1.Управління проектами на базі MS PROJECT  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.oberemokii.com/uk/standing-order 
2. Управління бізнес-процесами. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.businessstudio.ru/ 
3. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua/ 
4. Адванта — інформаційна система для управління проектами, 

програмами і планами розвитку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
 https://promo.advanta-group.ru 

5. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

6. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 

7. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 
Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.cbs.rv.ua/ 

8. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. О. Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
(http://www.nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php) 

9. Електронний ресурс розміщення в цифровому депозитарії / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ep3. nuwm.edu.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


