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1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 05  Соціальні і поведінкові науки                                                                        

Спеціальність –  051  Економіка                                      

Освітня програма – Економічна кібернетика  

Загальний обсяг дисципліни –  5 кредитів ЄКТС 

Статус дисципліни – вибіркова   

Навчально-науковий  інститут   фізики, математики, економіки та інноваційних  технологій  

Кафедра  –  економіки та менеджменту 

Курс – IІІ ; семестр – 6; вид підсумкового контролю – залік. 
Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами інтерактивних 
технологій 

Форми навчання: денна 
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2. Викладачі 

Квасній Любов Григорівна 

E-mail: lg_k@ukr.net 
Кандидат економічних наук, доцент 

3. Характеристика навчальної дисципліни 
1. Мета навчальної дисципліни − формування у студентів необхідних теоретичних знань і 

практичних навичок з ефективного управління проектами інформатизації, адаптації і впровадження 

проектних рішень у практичну діяльність. 
2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Управління проектами інформатизації» студент 

повинен: 

знати: 

– теоретичні основи управління проектами інформатизації;  

–  основні функції управління проектами інформатизації;  

–  способи організації управління проектами та планування змісту проекту інформатизації;  

– методи розрахунку матеріальних, фінансових, кадрових та інших ресурсів, джерела їх  
отримання та ефективного використання;  

–  ризики, що виникають при управлінні проектами інформатизації, системи контролю за 

виконанням проекту.  

             вміти: 

–  планувати зміст проекту;  

–  контролювати хід виконання проекту;  
–  формувати команду проекту; 

    – користуватися пакетами прикладних програм для управління проектами;  

– виділяти і аналізувати проекти інформатизації різних типів з метою побудови ефективних 
способів розробки та супроводу програмного забезпечення. 



3. Компетентності . 
Навчальна дисципліна формує: 

Загальні компетентності: 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

-  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
- Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

           Фахові компетентності: 

- Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення при моделюванні та прогнозуванні 
економічних процесів; 

- Здатність аналізувати та моделювати розвиток економічних об’єктів з використанням 

адекватних моделей та інформаційних технологій на макро-, мезо-, та мікроекономічному рівнях. 

                Програмні результати навчання: 
    - Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати; 

   - Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та 
професійному спілкуванні; 

  -  Застосовувати сучасні комп′ютерні програми для заповнення форм статистичної звітності 

підприємств; 
  -  Застосовувати програмні засоби комп’ютерної техніки для вирішення поставлених задач. 

Пререквізити дисципліни. Дана дисципліна викладається після вивчення технологій 

створення програмних продуктів, прогнозування соціально-економічних процесів, економічної 

кібернетики. 

4. Програма дисципліни.  
  Загальна характеристика управління проектами інформатизації. Поняття та класифікація 

проектів інформатизації. Сутність системи управління проектами, її елементи. Цілі й процеси в 
управлінні проектами. Принципи та функції управління проектами інформатизації. Історія розвитку 

управління проектами. Обґрунтування доцільності проекту. Ефективність проектів.  

Організація системи управління проектами інформатизації. Організація системи управління 
(ОСУ). Проектування організаційної структури управління проектами. Управління проектами з 

використанням зовнішньої організаційної структури проекту. Переваги та недоліки матричної 

організаційної структури. Внутрішні організаційні структури управління проектами. Компоненти 

структуризації проекту. Методологія структуризації, її характеристика та значення. Поєднання 
структур проекту. 

 Формування і розвиток команди проекту інформатизації. Людський чинник в управління 

науковими проектами. Мета створення проектної команди і завдання проект-менеджера.  Етапи 
формування проектної групи. Координаційна група проекту. Управління конфліктами в проектах. 

Лідерство і мотивація в команді. Розвиток команди.  

Основи планування і контролю проектів інфооматизації. Складові системи планування проекту. 

Методологічні підходи до планування проектів. Характеристика управління змістом проекту. 
Структуризація проекту. Сутність і функції структуризації проекту. Система контролю дотримання 

параметрів проекту. Внесення змін у виконання проекту та їх комплексний аналіз.  

Сіткове і календарне планування проекту інформатизації. Планування послідовності робіт. 
Календарне планування робіт. Організаційно-технологічні моделі планування проекту.  Сіткове 

планування проекту. Головна мета, завдання та методологія розробки сіткових графіків. Особливості 

сіткового планування в умовах невизначеності. Розробка розкладу проекту.  
 Сучасні підходи до управління програмними проектами інформатизації. Традиційні методології 

розробки програмних проектів. Моделі життєвого циклу програмного забезпечення. Гнучкі 

методології розробки, їх відмінності від традиційних методологій. Принципи Agile-маніфесту. 

Концепція Scrum: ролі, практики, документи. Роль менеджера проекту в Scrum. Крос-функціональні 
команди. Дошка згорання. Переваги та недоліки Scrum. Методологія Kanban: основні ідеї, 

порівняльний аналіз зі Scrum. Особливості розробки програмного забезпечення Lean. 

Сучасні програмні засоби управління проектами інформатизації. Загальна характеристика систем 
управління проектами. Автоматизація процесу прийняття рішень. Система автоматизації управління 

проектами інформатизації Microsoft Project. Проблеми впровадження систем автоматизації 

управління проектами.  Універсальні програмні пакети для персональних комп’ютерів, що 
автоматизують функції планування і контролю календарного графіка виконання робіт. Програми для 

підготовки і аналізу бізнес-планів: COMFAR (Computer model for feasibility analysis and reporting), 

PROPSPIN (Project profiles creening and reappraisal information system), «Альт-Інвест», «Project expert», 

SUCCESS, EDIP,FOCCAL, «Інвестор». Вплив сучасних технологій, прикладних пакетів програмного 



забезпечення, засобів телекомунікації та офісного обладнання позитивно впливає на якість 
управлінської роботи.  Роль консалтингових компаній, які надають послуги щодо розробки, 

впровадження та обслуговування індивідуального програмного забезпечення. Інформаційні системи, 

розроблені на замовлення. 

 Впровадження проектів інформаційних систем. Склад і зміст робіт на стадії впровадження . 
Комплекси робіт на стадії впровадження.  Внесення відповідних корективів у проектну 

документацію. Порядок їх внесення.  Проведення приймально-здавальних випробувань 

інформаційної системи. Приймання комплексів задач у промислову експлуатацію. Приймання всієї 
ІС у промислову експлуатацію.  Обов’язки замовника і розробника на стадії впровадження 

інформаційної системи. Приймально-здавальна документація на інформаційну систему. Основні 

помилки у плануванні впровадження систем управління проектами і способи їх уникнення. 

Оцінка ефективності інформаційних проектів. Питання економічної ефективності при плануванні 
проектів. Основні показники ефективності інформаційного проекту. Методи визначення 

ефективності проектів на початкових етапах проведення технічного аналізу. Розрахунок показників 

ефективності інформаційного проекту. Чиста поточна вартість інформаційного проекту. Аналіз 
економічної ефективності інформаційного проекту. 

Управління ризиками в проектах інформатизації. Поняття ризику та невизначеності. Класифікація 

ризиків в проектах інформатизації. Планування управління ризиками. Ідентифікація проектних 
ризиків. Аналіз ризиків в проектах інформатизації. Планування заходів з реагування на ризики. 

Моніторинг і контроль ризиків. 

Контроль за виконанням проекту інформатизації. Завдання контролю за виконанням проекту 

інформатизації. Методи контролю. Контроль за виконанням календарних планів та бюджетів 
підрозділів. Вимірювання і аналіз показників виконання проекту інформатизації. Причини 

виникнення та чинники впливу на динаміку ризиків. Основні методи аналізу ризиків та способи їх 

зниження. 
Управління якістю виконання проекту. Поняття якості в контексті проектного менеджменту. 

Концепція управління якістю проекту інформатизації. Планування управління якістю проекту 

інформатизації. Забезпечення якості проект інформатизації. Контроль якості проекту інформатизації. 
ТЕМАТИКА  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

1. Загальна характеристика управління проектами інформатизації. 

2. Організація системи управління проектами. 

3. Формування і розвиток команди проекту. 

4. Основи планування і контролю проектів. 

5. Сіткове і календарне планування проекту. 

6. Сучасні підходи до управління програмними проектами. 

7. Сучасні програмні засоби управління проектами інформатизації. 

8. Впровадження проектів інформаційних систем. 

9. Оцінка ефективності інформаційних проектів. 

10. Управління ризиками в проектах інформатизації. 

11. Контроль за виконанням проекту інформатизації. 

12. Управління якістю виконання проекту інформатизації. 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 
Лекційні і практичні заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або ПК, 
Power Point, Word. 

6. Система оцінювання. 

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних заняттях 

(60 балів), за написання 2-ох  самостійних робіт (20 балів) та підсумкової контрольної роботи (20 
балів). Оцінювання здійснюється за накопичувальною бальною системою. Тобто студент може 

отримати максимально 60 балів, відповідаючи усно і отримавши максимально 5 балів за кожне 

практичне заняття. Усні опитування на практичних заняттях оцінюються в 0; 1; 2; 3; 4; 5 балів. 
Пропущене практичне заняття студент повинен відпрацювати у вигляді вибіркового усного 

опитування з теми.  

Оцінювання навчальних досягнень студента 
    Поточне опитування на   

практичних заняттях  

Самостійні 

 роботи 

Підсумкова контрольна 

робота 
Сума 

60 20 (2*10б.) 20 100 

 

         Дисципліна вивчається один семестр і формою підсумкового контролю є залік. Залік за талоном  
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