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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання дисципліни є формування необхідних теоретичних знань та 

практичних навичок, які дозволять ефективно використовувати на практиці способи та засоби 

автоматизованого управління проєктами на рівні, який відповідав би вимогам підготовки 

висококваліфікованих магістрів. 

Завданням вивчення дисципліни «Планування та контроль проєкту з використанням 

інформаційних технологій» є ефективне застосування інформаційних технологій управління 

проєктами з використанням сучасних моделей, методів і програмних засобів для планування та 

контролю розкладу, бюджету, ресурсів та ризиків проєкту. 

 
Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни  

 

Код Зміст Результати навчання 

Загальні компетентності. 
ЗК2. Здатність до спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності) 

Знати: методи комунікації між різними членами 

команди проєкту  

Вміти: розробляти план комунікацій проєкту 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

Знати: планування з допомогою програмних засобів 

витрат для забезпечення успішного завершення 

проєкту в рамках виділених коштів, ресурсів і часу, 

а також якості готової продукції. 

Вміти: застосовувати програмні засоби управління 

проєктами MS Project та засоби хмарних технологій 

MS Project Online 

ЗК4. Здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети 

Знати:принципи мотивування команди проєкту для 

планування проєкту та своєчасного виконання задач 

Вміти:мотивувати команду проєкту 

ЗК7. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу 

Знати: моделі, методи та засоби аналізу даних при 

планування та контролі проєктів 

Вміти:збирати, обробляти, аналізувати та 

візуалізувати дані при плануванні та контролі 

проєкту 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК1. Здатність обирати та 

використовувати концепції, 

методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у 

відповідності до визначених 

цілей та міжнародних 

стандартів 

Знати: методи планування та моніторингу проєктів 

Вміти: розробляти календарно-сітьові графіки та 

наповнювати їх інформацією про тривалість робіт та 

необхідні для їх виконання ресурси 

СК4. Здатність до ефективного 

використання та розвитку 

ресурсів організаці 

Знати:методи планування матеріально-технічних та 

трудових ресурсів проєктів 

Вміти: планувати матеріально-технічні та трудові 

ресурси за допомогою інформаційних технологій 

управління проєктами 

СК7. Здатність розробляти проєкти, 

управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість 

Знати: формування статутів проєктів, розробляти 

первинний опис проєктів та формувати інтегрований 

план управління проєктами 
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Вміти:застосовувати методи моніторингу проєктів 

для відображення стану їх виконання в програмних 

засобах управління проєктами 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Застосування інформаційних технологій в управлінні проєктами. 

Змістовий модуль 1. Методологічні інструменти інформаційних технологій управління 

проєктами 

Тема 1. Предмет і зміст дисципліни. Основні поняття.  

Тема 2. Засоби інформаційних технологій управління проєктами.  

Тема 3. Методи критичного шляху в інформаційних технологіях управління проєктами 

Змістовий модуль 2. Управління проєктами на базі MS Project 

Тема 1. Побудова та інтерфейс MS Project  

Тема 2. Компоненти MS Project 

Тема 3. Розв’язання завдань з використанням MS Project 

Змістовий модуль 3. Розробка плану проєкту з використанням MS Project  

Тема 1. Підготовка вхідної інформації 

Тема 2. Розробка плану проєкту 

Тема 3. Оформлення  роботи 

Змістовий модуль 4. Застосування хмарних технологій в управлінні проєктами та 

програмами 

Тема 1. Визначення та основні поняття хмарних технологій.  

Тема 2. Побудова, інтерфейс та компоненти системи MS Project Online 

Тема 3. Вирішення задач з використанням системи MS Project Online 

 

Модуль 2. Курсовий проєкт з планування й контролю проєктів з використанням 

інформаційних технологій 

Змістовий модуль 5. Курсовий проєкт з планування й контролю проєктів з використанням 

інформаційних технологій 

Тема 1. Збирання та аналіз первинної інформації 

Тема 2. Розв’язання завдань з використанням MS Project 

Тема 3. Розробка календарного плану проєкту 

 

Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 

Розподіл балів для дисципліни з формою контролю іспит 

 

Поточне оцінювання   
Підсумковий 

тест  

Сума 

балів 
Змістовні модулі   

1 2 3 4 5 

10 10 10 10 20 40 100 

 
Теми практичних занять 

№ Назва теми 

1 Розрахунок сітьового графіку 
2 Оптимізація розподілу ресурсів 
3 Формалізація проєктів для завантаження інформації в систему планування 
4 Представлення інформації проєктів для планування 
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Теми лабораторних занять 

№ Назва теми 

1 Вивчення інтерфейсу MS Project  
2 Вивчення компонентів MS Project 
3 Введення робіт проєкту в MS Project 
4 Ведення ресурсів проєкту в MS Project 
5 Оптимізація розподілу ресурсів 
6 Оптимізація плану 
7 Створення звітів 

 

Методи контролю та оцінювання знань студентів 

Поточне оцінювання (кількість балів)   Сума 

Змістовий 

модуль № №1 

Змістовий 

модуль  

№ 2 

Змістовий модуль  

№ 3 

Змістовий 

модуль  

№ 4 

Змістовий 

модуль  

№ 5 

25 25 25 25 - 100 

 

Методичне забезпечення дисципліни 

1. Конспект лекцій для студентів спеціальності до курсу «Інформаційні технології в 

управлінні проектами». Електронний варіант. Укладачі Єгорченков О.В., Єгорченкова 

Н.Ю.,Лисицін О.Б., Київ, КНУБА, 2014. 

2. Методичні вказівки до курсової роботи по курсу «Інформаційні технології управління 

проектами». Електронний варіант. Укладач Тесля Ю.М. Київ, КНУБА, 2008. 

Рекомендована література 

Базова 

1. Єгорченков О.В. Азбука управління проектами. Планування [Текст]/Єгорченков О.В., 

Єгорченкова Н.Ю., Катаєва Є.Ю.// Навчальний посібник до курсу «Управління проектами», 

2016. – 117с.  

2. Єгорченков О.В. Інформаційні технології управління проектами [Текст]/Єгорченков О.В., 

Єгорченкова Н.Ю., Кубявка Л.Б.// Навчальний посібник до курсу «Інформаційні технології 

управління проектами», 2017 – 80 с. 

Допоміжна 

1. Керівництво з основ проектного менеджменту/ Р. Дункан; Комітет з питань стандартів РМІ. - 

Київ, 1999. - 197 с. 

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

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

3. Управление проектами: Монография/ Под ред. В.Д. Шапиро. - СПб: ДваТрИ, 1996. - 610 с. 

4. Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами. Підручник.- Київ: Центр 

навчальної літератури, 2004.- 224 с. 

5. Кондрашова С.C. Информационные технологии в управлении МАУП .-К.,1998.-132с.-(ил.) 

6. Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента. Основные аналитические 

технологии в поддержке принятия решений: Учеб. пособие .- СПб.:ДиаСофтЮП,2000 .-357с.-

(ил.) 

7. Пінчук Н. С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в 

маркетингу: Навч.посібник .- К.:КНЕУ,1999 .-328с.-Бібліогр.:с.323-324 

8. Пономаренко В. С., Р.К.Бутова, І.В. Журавльова, Г.Н. Назарова Інформаційні системи і 

технології в економіці : Посібник/За ред. В.С.Пономаренка К:Видавничий центр 

"Академія",2002 .-542 с 

Інформаційні ресурси 

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

2. http://org.knuba.edu.ua 

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

