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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: 

▪ ВК1.2 – 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 інформаційних технологій в цілому 

та в ІТ проєктах зокрема. 

Метою викладання дисципліни є системне викладення принципів організації 

та використання методології управління проєктами в ІТ проєктах. Вивчення 

основних понять та методології інформаційного опису об'єктів управління, 

знайомство та використання сучасних інформаційних технологій для побудови 

інформаційного забезпечення процесу управління проєктом, розробка 

організаційних структур підтримки ІТ проєктів є основним предметом цієї 

дисципліни. 

Завдання вивчення дисципліни. Знання та вміння. Надати слухачам 

знання з сучасних інформаційних систем, інформаційних технологій та методів 

управління проєктами, пов’язаних безпосередньою з поставкою програмних 

продуктів. Навчити кваліфіковано і адекватно 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 05. Використовувати методи проведення проєктного аналізу та 

формулювання вимог, розроблення моделей вимог до проєктів, розроблення 

проєктів інформаційних систем та програмного забезпечення, забезпечення 

розроблення методичних та робочих програм щодо проведення сертифікації та 

ліцензування результатів проєктів. 

РН 06. Проводити розробки планів управління проєктами, формулювання та 

коригування вимог до проєкту, розроблення планів управління строками, якістю, 
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вартістю, вміти визначати вимоги до комунікацій та розробляти плани управління 

комунікаціями проєкту. 

РН 08. Використовувати можливості керувати розробленням програмних 

систем, використовувати програмні засоби та технології для управління проєктами. 

РН 12. Використовувати різноманітні методи та засоби, зокрема сучасні 

інформаційні технології, для ефективно спілкування на професійному та 

соціальному рівнях. 

РН 14. Використовувати методи розподілу відповідальності в проєктах, 

методи прийняття управлінських рішень в проєктах, як самостійно, так і у складі 

проєктної команди, методи контролю досягнення поставленої мети з дотриманням 

вимог професійної етики. 

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. 

 

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. 

СК 01. Здатність аналізувати та вибирати базові та гнучкі методології 

управління проєктами, які дають можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та 

задачі. 

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 04. Здатність використовувати психологічні основи лідерства в 

управлінні проєктами, організаційні структури управління проєктами, рольову 

структуру проєкту, методи управління командою проєкту, методи розвитку 

команди проєкту, методи мотивації команди проєкту, методи комунікації між 

членами команди проєкту. 

СК 10. Здатність використовувати процеси управління комунікаціями в 

проєктах на основі сучасних інформаційних технологій. 

 
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. Критерії вибору 

стандартів розробки програмних продуктів 

інформаційних технологій. 

Вміти. Використовувати сучасні засоби 

інформаційних технологій для розробки та 

аналізу моделей проєктів організації. 
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Застосовувати методи вибору оптимального 

стандарту реалізації ІТ-проєктів. 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК 01 Здатність аналізувати та вибирати 

базові та гнучкі методології 

управління проєктами, які дають 

можливість зрозуміти й розв’язати 

проблеми та задачі. 

Знати. Міжнародні стандарти, що описують та 

регламентують процеси розробки систем та 

програмних засобів в ІТ-проєктах. 

Вміти. Застосовувати відповідні стандарти 

застосування в ІТ-проєктах виходячи з обмежень 

предметної області застосування. 

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. 

Знати. Зв'язок між видами організації діяльності 

та застосуванням стандартів ІТ-проєктів. 

Вміти. У розрізі поставлених стратегічних цілей 

застосовувати відповідні ІТ стандарти розробки 

та придбання програмних засобів та систем 

СК 04 Здатність використовувати 

психологічні основи лідерства в 

управлінні проєктами, організаційні 

структури управління проєктами, 

рольову структуру проєкту, методи 

управління командою проєкту, 

методи розвитку команди проєкту, 

методи мотивації команди проєкту, 

методи комунікації між членами 

команди проєкту. 

Знати. Інформаційне забезпечення реалізації 

стандартів розробки програмних засобів та 

систем. Роль проєктного менеджера в ІТ-

проєктах. 

Вміти Проводити аналіз та вибір стандартів у 

застосуванні в ІТ-проєктах, що відповідають 

унікальним внутрішнім та зовнішнім умовам 

діяльності організацій. Обирати відповідну 

організаційну структуру підтримки виконання та 

контролю ІТ-проєктів. Визначати роль та 

відповідальність керівника проєктів. 

СК 10 Здатність використовувати процеси 

управління комунікаціями в 

проєктах на основі сучасних 

інформаційних технологій. 

Знати. Методи та засоби забезпечення 

комунікацій та формування віртуального 

середовища колективної розробки у проєкті. 

Вміти. Формувати середовище спільної розробки 

та управління комунікаціями для команди 

проєкту, зокрема за допомогою Scrum-дошки. 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Модуль 1. 

Сучасні фреймворки управління ІТ-проєктами. 

Змістовний модуль 1.1. 

"Класичні" ІТ-стандарти. 

Тема 01. Поняття ІТ-проєктів, їх роль та місце в сучасній організації. 
Особливості ІТ-проєктів та їх середовища. Роль ІТ-інфраструктури в сучасній 

організації та її розвитку. Особливості розробки та\або адаптації організаційної 

структури компанії під функціонування ІТ-інфраструктури та проєктів. 

Тема 02. "Класичні" ІТ-стандарти. ISO12207, ISO16326, MSF CMMI, IEEE1074. 
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Опис, призначення та основні особливості стандартів. Переваги та недоліки. Галузі 

застосування. 

Тема 03. "Класичні" ІТ-стандарти. RUP, PJM, DoD498, DoD5000. 
Опис, призначення та основні особливості стандартів. Переваги та недоліки. Галузі 

застосування. 

Змістовний модуль 1.2. 

Гнучкий (agile) підхід в ІТ-проєктах. 

Тема 04. Характеристика та загальні принципи гнучкого підходу. 
Загальна характеристика гнучкого підходу. Історія та передумови виникнення й 

поширення даного підходу в світовій практиці ІТ-рішень та проєктів. 

Тема 05. Agile. DSDM, Scrum. 
Опис, призначення та основні особливості стандартів. Переваги та недоліки. Галузі 

застосування. 

Тема 06. Agile. Kanban. 
Опис, призначення та основні особливості стандартів. Переваги та недоліки. Галузі 

застосування. 

Тема 07. Agile. Lean. 
Опис, призначення та основні особливості підходу. Переваги та недоліки. Галузі 

застосування. 

Змістовний модуль 1.3. 

ІТ-організації, їх характеристика. 

Тема 08. Життєві цикли ІТ-проєктів, їх характеристика та застосування. 
Загальні риси життєвих циклів розробки програмних засобів та систем. Опис та 

коротка характеристика таких моделей як: водоспадна, ітераційна, інкрементна, V-

подібна, прототипування та спіральна. 

Тема 09. Роль керівника проєктів та лідерство в ІТ-проєктах. 
Особливості реалізації ролі «керівник проєкту» в ІТ-проєктах організації. Баланс між 

управлінням та лідерством, орієнтація на зміни та кінцевий результат проєкту. 

Тема 10. Гнучкий офіс управління проєктами та команди ІТ-проєктів. 
Види та характеристика гнучких офісів проєкту, їх роль в структурі прийняття 

рішень в межах організації та її зацікавлених сторін. Особливості формування та 

розвитку команд в проєктах, що пов’язані з розробкою\адаптацією\закупівлею 

програмних засобів та систем. Робота в віртуальних командах ІТ-проєктів. 

 

Модуль 2. 

Надання навичок щодо застосування сучасних підходів до управління ІТ 

проєктами 

Змістовний модуль 2.1. 

Планування та реалізація проєктів із застосуванням сучасних ІТ підходів. 

Практичне заняття 01. Microsoft Solutions Framework. Планування. 
Розробка проєкту з використанням каскадної моделі. 

Практичне заняття 02. Microsoft Solutions Framework. Реалізація. 
Реалізація проєкту у MS Project. 

Практичне заняття 03. Проєкт за стандартами RUP, PJM, DoD5000. 
Особливості планування та реалізації проєктів за стандартами RUP, PJM, DoD5000. 

Практичне заняття 04-05. Scrum планування. 
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Розробка Product backlog. Планування ітерацій та sprint backlog. Робота в команді. 

Практичне заняття 06-07. Scrum управління. 
Scrum дошка та iteration burn down chart. Робота в команді. 

Практичне заняття 08. Вибір та застосування офісу управління проєктами. 
Аналіз та вибір моделі ОУП в організації щодо управління та супроводу 

інформаційних систем та технологій. 

Змістовний модуль 2.2. 

Організаційний аспект у застосуванні сучасних підходів в ІТ проєктах. 

Лабораторне заняття 01. Середовище ІТ-проєкту. 
Внутрішнє та зовнішнє оточення ІТ-проєктів. Налаштування організаційної 

структури та зв’язків щодо управління. 

Лабораторне заняття 02. DSDM та Lean підходи в ІТ проєктах. 
Аналіз характерних відмінностей підходів DSDM та Lean, переваги та недоліки в 

організаційному контексті. 

Лабораторне заняття 03. Вибір життєвого циклу ІТ-проєкту в залежності від 

обраного стандарту. Опис ролі керівника в ІТ-проєкті. 
Вибір моделі життєвого циклу відповідно до масштабу та особливостей проєкту. 

Характеристика ролі керівника проєкту у відповідності з обраним підходом. 

 
Індивідуальне завдання. 

Вибір та коротка характеристика обраного стандарту ІТ проєкту. Розробка плану 

впровадження програмного продукту або рішення шляхом розробки у відповідності з обраним 

стандартом. Вибір та характеристика організаційних аспектів підтримки ІТ-проєкту. Презентація 

ІТ-проєкту. 

 

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 

 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Застосування методологій управління ІТ проєктами. Курс лекцій. 

Укладачі: Півень В.В., Войтенко О. С. Електронний варіант. – 2019. __ стор. 

2. Застосування методологій управління ІТ проєктами. Презентація 

навчального матеріалу дисципліни. Укладачі: Півень В.В., Войтенко О. С. 

Електронний варіант. – 2019. 46 слайдів. 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. . ISO 12207-2010 Інформаційна технологія. Системна та програмна 

інженерія. Процеси життєвого циклу програмних засобів. 2012. 160 стр. 

2. ISO 16326-2009 Програмна інженерія. Керівництво по застосуванню ІСО 

12207 при управлінні проєктом. 

3. PMI Agile practice guide. 2017. 115 p. 

4. Information technology project management. Providing measurable 

organization value. Marchewka J.T. 2015. 330 p. 

5. Вольфсон Борис. Гибкие методологии разработки. 2012. 112 стор. 

Допоміжна 

1. Microsoft Solutions Framework. White Paper. June 2002. 44 р. 

2. Top 10 Agile techniques every team should know. RMC Learning Solutions. 

2016. 24p. 

 

Інформаційні ресурси 

 

1. https://www.scrum.ua/ 

2. https://www.scrum.org/ 

3. https://web-academy.com.ua/stati/350-agile-scrum-kanban 

4. https://agilemanifesto.org/ 

5. https://www.projectmanager.com/blog/guide-to-pmo-project-management-office 

6. https://www.pmi.org/learning/library/project-management-office-strategy-

execution-1449 

7. http://start-it.ua/scrum-vs-waterfall-kratkoe-sravnenie 


