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Предмет навчальної дисципліни 

Програмні продукти та сучасні інформаційні технології, що використо-

вуються для управління проектами. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Формування у студентів знань про можливості управління проектами за 

допомогою сучасних інформаційних систем. 

 

Основні завдання 

 набуття практичних навичок використання Microsoft Project для 

автоматизації управління проектами; 

 сформувати уявлення про технології вибору програмного забезпе-

чення для автоматизації процесу управління проектами. 

 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

підготовки магістрів 

Вивчення навчальної дисципліни “Інформаційні системи в проектному 

менеджменті” базується на знаннях, отриманих при засвоєнні матеріалу з 

навчальних дисциплін „Інформаційний менеджмент”, „Корпоративні інформа-

ційні системи”, „Інформаційні системи в управлінні” та „Ефективність 

інформаційних систем”. 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати 

 методи та прийоми управління командою, ресурсами проекту; 

 принципи планування, організації та управління проектами; 

 сучасні технології розробки та управління проектами; 

 сучасні програмні засоби розробки проектів; 

 методи та засоби складання моделі проекту за допомогою програмних 

засобів; 

 основні характеристики, функціональні можливості та особливості 

практичного використання MS Project; 



 подібності та розбіжності у функціональних характеристиках 

сучасних професійних програмних продуктів з управління проектами; 

б) уміти 

 орієнтуватися в сучасних спеціалізованих програмних продуктах з 

управління проектами; 

 використовувати спеціалізований програмний інструментарій для 

ефективного управління проектом; 

 моделювати різні сценарії виконання проектів; 

 розраховувати та ефективно керувати бюджетом проекту; 

 розробляти календарний план проектів за допомогою програмних 

засобів; 

 аналізувати проблеми, що призводять до відхилень виконання 

проекту від плану; 

 створювати звіти про хід виконання проектів. 
 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Номер теми Назва теми 

Тема 1. Проектний менеджмент як специфічна галузь 

управління. 

Тема 2. Середовище управління проектами 

Тема 3. Сучасні тенденції та основні задачі програмного 

забезпечення управління проектами 

Тема 4. Вибір автоматизованої системи управління 

проектами. 

Тема 5. Функціональні можливості MS Project для 

управління проектами 
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