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Навчальна робоча програма дисципліни розроблена у відповідності із 

освітньо-професійною програмою «Управління проєктами» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» 

галузі знань 12 «Інформаційні технології», затвердженою Вченою радою КНУБА, 

протокол №31 від 21.02.2020 р. 

Номери результатів навчання, загальних та фахових компетенцій 

співпадають із номерами, що зазначені у ОПП. 

Номер навчальної дисципліни: 

▪ ВК1.1 – вибірковий компонент освітньо-професійної програми. 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета викладання дисципліни. Підготовка магістерських кадрів для 

підтримки методології управління проєктами та експлуатації систем проєктного 

управління є важливим завданням організацій, яке дозволяє на базі сучасних 

стандартів управління ІТ-проєктами забезпечити сталий розвиток організацій в 

умовах турбулентного конкурентного середовища. Важлива роль при цьому 

приділяється імплементації та використанню відповідних життєвих циклів в 

цілому в організаціях та в ІТ проєктах зокрема. 

Метою викладання дисципліни є системне викладення принципів організації 

та використання відповідних стандартів життєвих циклів створення інтегрованих 

інформаційних технологій. Вивчення основних понять та методології застосування 

життєвих циклів інформаційних систем, інформаційного опису об'єктів 

управління, знайомство та використання сучасних інформаційних технологій для 

побудови моделей управління проєктами інтегрованих інформаційних технологій 

є основним предметом цієї дисципліни. 

Завдання вивчення дисципліни. Надати слухачам знання з сучасних 

інформаційних систем, інформаційних технологій та методів управління 

проєктами, пов’язаних безпосереднім постачанням програмних продуктів. Навчити 

кваліфіковано користуватися сучасними стандартами з розробки, впровадження та 

адаптації ІТ, методами управління такими комплексними завданнями, виконання 

яких пов’язане з великою долею ризику щодо поставки завершеного програмного 

рішення кінцевому користувачу. Привити навички аналізу та використання кращих 

світових практик управління ІТ проєктами. 

 

Зміст підготовки з дисципліни у термінах результатів навчання (РН). 

РН 02. Використовувати базові знання, інформаційне, програмне та технічне 

забезпечення, а також сучасні підходи і стандарти автоматизації підприємства та 

норм певної прикладної області для управління проєктом. 

РН 03. Використовувати методи формування структури групи керівників 

проєктної діяльності, формулювання призначення і параметрів проєкту. 

РН 06. Проводити розробки планів управління проєктами, формулювання та 

коригування вимог до проєкту, розроблення планів управління строками, якістю, 

вартістю, вміти визначати вимоги до комунікацій та розробляти плани управління 

комунікаціями проєкту. 

РН 07. Використовувати методи визначення характеристик кожного з 

потенційних ризиків проєкту, визначення джерел, симптомів та впливів 



 

4 

потенційних ризиків, здійснення кількісної оцінки можливих наслідків ризиків для 

проєкту, розроблення планів управління ризиками. 

РН 08. Використовувати можливості керувати розробленням програмних 

систем, використовувати програмні засоби та технології для управління проєктами. 

РН 09. Використовувати можливості оцінювати адекватність та ефективність 

інформаційних систем і технологій, використовуючи методологію об’єктно-

орієнтованого аналізу та проєктування, а також інструментальні засоби підтримки 

життєвого циклу програмного забезпечення. 

РН 16. Використовувати методами оцінки етапних та кінцевих результатів 

виконання робіт проєкту та здійснення коригування параметрів проєкту, 

розроблення проєктної документації по проєктах, здійснення дій щодо оцінювання 

результатів виконання робіт проєкту. 

РН 17. Демонструвати навичками в області управління вимогами в проєктах, 

проведення стратегічного аналізу, управління якістю та вартістю в проєктах. 

 

Перелік компетенцій, що формуються після успішного опанування 

навчальної дисципліни. 

ЗК 01. Здатність застосовувати навички аналітичного та критичного 

мислення для вирішення проблем у сфері інформаційних систем та технологій, у 

тому числі в умовах неповної / недостатньої інформації та суперечливих вимог. 

ЗК 05. Здатність аналізувати великі масиви інформації для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень щодо ведення бізнесу. 

СК 02. Здатність використовувати системи і методології управління 

проєктами, функції та процеси професійного управління проєктами, формувати 

концепцію проєкту, визначати основні характеристики проєктів, визначати 

життєвий цикл проєкту, оточення проєкту, проводити класифікацію проєктів. 

СК 07. Здатність будувати структурні моделі складних систем при 

управлінні змістом проєкту, досліджувати їх для побудови техніко-економічного 

обґрунтування проєктів, формувати перелік цілей та вимог до проєктів створення 

інформаційних систем. 

СК 14. Здатність використовувати методи та поняття та категорій 

системного аналізу, формалізовані процедури й алгоритми системного аналізу, 

проводити класифікацію моделей за ціллю моделювання, використовувати засоби 

побудови моделей, формувати перелік стратегічних рішень в проєктах, 

використовувати методи аналізу проєктних рішень, евристичні методи 

обґрунтування та прийняття рішень в проєктах, проводити визначення цілей 

проєкту на основі системного аналізу, розроблювати характеристики елементів 

системи проєктної діяльності, визначати властивості систем, застосовувати засоби 

побудови моделей, використовувати методи аналізу та синтезу у системному 

аналізі, застосовувати методи декомпозиції та агрегації, використовувати 

процедуру декомпозиції та алгоритм декомпозиції, будувати матриці 

управлінських рішень в проєктах, застосовувати процесний підхід до формування 

моделей прийняття рішень, використовувати евристичні методи обґрунтування та 

прийняття рішень в проєктах, використовувати інформаційні технології підтримки 

та прийняття управлінських рішень в проєктах. 
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Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни 

Код Зміст Результати навчання 

Загальні компетентності 

ЗК 01 Здатність застосовувати навички 

аналітичного та критичного мислення для 

вирішення проблем у сфері інформаційних 

систем та технологій, у тому числі в умовах 

неповної / недостатньої інформації та 

суперечливих вимог. 

Знати. Інформаційне забезпечення 

підтримки проєктної діяльності організації. 

Вміти. Використовувати сучасні засоби 

інформаційних технологій для розробки та 

аналізу моделей проєктів організації 

ЗК 05 Здатність аналізувати великі масиви 

інформації для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень щодо ведення 

бізнесу. 

Знати. Критерії вибору моделей життєвих 

циклів розробки програмних засобів та 

систем 

Вміти. Застосовувати аналітичні таблиці 

для кваліметричного методу вибору 

оптимальної моделі життєвого циклу 

розробки програмного продукту. 

Спеціальні компетентності 

СК 02 Здатність використовувати системи і 

методології управління проєктами, функції 

та процеси професійного управління 

проєктами, формувати концепцію проєкту, 

визначати основні характеристики 

проєктів, визначати життєвий цикл 

проєкту, оточення проєкту, проводити 

класифікацію проєктів. 

Знати. Міжнародні стандарти, що описують 

та регламентують процеси життєвих циклів 

розробки систем та програмних засобів 

Вміти. Застосовувати відповідні процеси 

життєвих циклів розробки систем та 

програмних засобів виходячи з обмежень 

предметної області застосування. 

СК 07 Здатність будувати структурні моделі 

складних систем при управлінні змістом 

проєкту, досліджувати їх для побудови 

техніко-економічного обґрунтування 

проєктів, формувати перелік цілей та вимог 

до проєктів створення інформаційних 

систем. 

Знати. Зв’язок між видами організації 

діяльності та застосуванням відповідних 

моделей життєвого циклу програмних 

засобів та систем. 

Вміти. У відповідності з поставленими 

стратегічними цілями застосовувати 

адекватні моделі життєвих циклів 

програмних засобів та систем 

СК 14 Здатність використовувати методи та 

поняття та категорій системного аналізу, 

проводити класифікацію моделей за ціллю 

моделювання, формувати перелік 

стратегічних рішень в проєктах, проводити 

визначення цілей проєкту на основі 

системного аналізу, розроблювати 

характеристики елементів системи 

проєктної діяльності, визначати 

властивості систем, використовувати 

методи аналізу та синтезу у системному 

аналізі, застосовувати методи декомпозиції 

та агрегації, використовувати процедуру 

декомпозиції та алгоритм декомпозиції, 

використовувати інформаційні технології 

підтримки та прийняття управлінських 

рішень в проєктах. 

Знати. Інформаційне забезпечення (MS 

Project, Primavera тощо) реалізації моделей 

життєвих циклів розробки програмних 

засобів та систем. Роль керівника проєкту 

(проєктного менеджера) в залежності від 

моделі ЖЦ. 

Вміти. Проводити аналіз та вибір 

відповідних моделей життєвих циклів, що 

відповідають унікальним внутрішнім та 

зовнішнім умовам діяльності організацій. 

Обирати відповідну організаційну структуру 

підтримки виконання та контролю життєвих 

циклів ІТ. Визначати роль та 

відповідальність керівника проєктів у 

відповідності з обраним ЖЦ. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Модуль 1. 

Міжнародні стандарти застосування життєвих циклів ПЗ 

Змістовний модуль 1.1. Моделі життєвих циклів проєктів ІТ 

Тема 01. Вопоспадна та V-подібна моделі. 
Загальна характеристика. Особливості застосування. Переваги та недоліки. 

Тема 02. Спіральна та RAD моделі. 
Загальна характеристика. Особливості застосування. Переваги та недоліки. 

Тема 03. Ітераційний та інкрементний підходи. 
Загальна характеристика. Особливості застосування. Переваги та недоліки. 

Тема 04. Гнучкий підхід та DSDM модель. 
Загальна характеристика. Особливості застосування. Переваги та недоліки. 

Тема 05. Lean, ASD та інші сучасні підходи 
Методологія бережливої розробки програмного забезпечення.  

Змістовний модуль 1.2. Міжнародні стандарти застосування ЖЦ ПЗ 

Тема 06. ISO/IEC TS 24748-1:2016 Управління ЖЦ. 
Призначення та область застосування стандарту. Зв'язок процесів стандарту з 

процесами управління проєктами. Поняття терміну система з позицій системного 

аналізу. Класифікація та види систем в організації. 

Тема 07. ДСТУ ISO/IEC/IEEE 12207:2018 Інженерія систем та програмних засобів. 

Процеси життєвого циклу програмних засобів. 
Призначення та область застосування стандарту. Види процесів життєвого циклу 

програмних засобів. Характерні особливості імплементації стандарту на практиці. 

Аналіз та вибір процесів та робіт зі стандарту в проєкт. 

Тема 08. ISO/IEC TR 24748-3:2011 Застосування ЖЦ в ISO12207. Проєктування 

ієрархічної структури робіт. 
Призначення та область застосування стандарту. Особливості застосування та 

поєднання процесів стандарту ISO12207 та відповідних моделей життєвого циклу 

програмних засобів. 

Тема 09. ISO/IEC TR 29110-5-1-1:2012 Профілі ЖЦ для невеликих проєктів. 
Призначення та область застосування стандарту. Керівництво щодо управління 

проєктами розробки програмного забезпечення. 

Тема 10. Вибір моделей ЖЦ ІТ в контексті практичного застосування. 
Параметри вибору моделі життєвого циклу розробки систем та програмних засобів, 

її адаптація до організаційних обмежень. 

 

Модуль 2. 

Надання навичок щодо застосування моделей життєвих циклів в проєктах ІТ 

Змістовний модуль 2.1. 

Застосування стандартів відповідно до обраної моделі ЖЦ. 

Практичне заняття 01. Водоспадна модель та V-подібна моделі. Міждержавні 

стандарти ГОСТ 34.601-89. 
Розробка технічного завдання на розробку автоматизованої системи. Стадії 

програмного проєкту. 

Практичне заняття 02-03. Ітераційний та інкрементальний підходи. ISO 12207. 

Розробка проєкту, WBS. 
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Розробка проєкту з використанням ітераційної моделі у MS Project. 

Практичне заняття 04-05. Ітераційний та інкрементальний підходи. ISO 12207. 

Реалізація проєкту. 
Наповнення проєкту ресурсами. Моніторинг реалізації проєкту у MS Project. 

Практичне заняття 06. ISO/IEC TS 24748-1:2016 Управління ЖЦ. 
Застосування стандарту в проєктах інформатизації та цифровізації. 

Практичне заняття 07. ISO/IEC TR 24748-3:2011 Застосування ЖЦ в ISO12207. 
Особливості імплементації стандарту у проєкти, які виконують за ISO12207. 

Практичне заняття 08. ISO/IEC TR 29110-5-1-1:2012 процеси життєвих циклів 

систем. 
Вибір моделі життєвого циклу розробки систем та програмних засобів, її адаптація 

до організаційних обмежень. 

Змістовний модуль 2.2. 

Врахування особливостей організації та проєкту при виборі моделі ЖЦ. 

Лабораторне заняття 01. ISO/IEC TS 24748-1:2016 Управління ЖЦ. 
Врахування структури управління в організації щодо управління ЖЦ проєктів 

інформаційних систем. 

Лабораторне заняття 02. ISO/IEC/IEEE 16326:2009. Процеси ЖЦ ‑ управління 

проєктами. 
Структура плану управління проєктом в галузі розробки систем та програмного 

забезпечення. 

Лабораторне заняття 03. Вибір моделі ЖЦ в контексті практичного застосування. 
Алгоритм та параметри вибору моделі життєвого циклу відповідно до масштабу та 

особливостей проєкту. 

 
Індивідуальне завдання. 

Розробка плану впровадження програмного продукту або рішення шляхом розробки у 

відповідності з обраним стандартом. Аналіз та вибір моделі ЖЦ до проєкту. Вибір та коротка 

характеристика обраного ЖЦ в проєкті. Розробка структури та робіт проєкту. Визначення 

ресурсів, часу та витрат на проєкт. 

 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

Контрольні заходи передбачають проведення поточного та підсумкового 

контролю. Поточний контроль здійснюється під час практичних та лабораторних 

занять передбачених робочою програмою. Засоби контролю – виконання 

студентами письмового завдання з проєктування схеми бази даних; виконання 

лабораторних робіт. Підсумковий контроль (залік) здійснюється на основі захисту 

індивідуального завдання та успішної відповіді на питання заліку. 

 

Розподіл балів для дисципліни з формою контролю залік 
Поточне оцінювання 

Підсумковий 

контроль (залік) 

Сума 

 Модуль № 1 Модуль № 2 

25 50 25 100 
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Життєві цикли створення інтегрованих інформаційних технологій. 

Міжнародні стандарти та краща практика. Курс лекцій. Укладач Войтенко О. С. 

Електронний варіант. – 2019. 132 стор. 

2. Життєві цикли створення інтегрованих інформаційних технологій. 

Міжнародні стандарти та краща практика. Презентація навчального матеріалу 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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1. ISO/IEC/IEEE 16326:2009. Systems and software engineering. Life cycle 

processes – project management. – 2009. 44 p. 

2. ISO/IEC TS 24748-1:2016. Systems and software engineering. Life cycle 

management. Part 1: Guidelines for life cycle management. – 2016. 64 p. 

3. ISO/IEC TS 24748-2:2016. Systems and software engineering. Life cycle 

management. Part 2: Guidelines for the application of ISO/IEC/IEEE 15288 (System life 

cycle processes). – 2016. 62 p. 
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Management Institute, Inc., 2017, 573 p. 
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%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B 

5. http://www.cmmi-training.com/iso-12207 

6. https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering-rapid-application-

development-model-rad/ 

7. https://theappsolutions.com/blog/development/rad-model/ 

8. https://www.quality-assurance-group.com/spiral-model/ 

9. https://en.wikipedia.org/wiki/Systems_development_life_cycle 

10. https://www.softwaretestinghelp.com/software-development-life-cycle-sdlc/ 


