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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Покладатися на природній талант керівника-менеджера та на його
життєвий досвід при управлінні проектами сьогодення не завжди є
оптимальним варіантом. Розвиток цивілізації та науково-технічного
прогресу потребує нової сфери діяльності, нової професії – професії проектменеджера.

Предмет навчальної дисципліни
Предметом дисципліни “Управління проектами інформатизації” є
проекти, планування та контроль проекту, проектний бюджет, ризики
проекту, системи автоматизації управління проектами.

Мета навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни “Управління проектами інформатизації” –
це формування у студентів необхідних теоретичних знань і практичних
навичок з ефективного управління проектами різних спрямувань, адаптації і
впровадження проектних рішень у практичну діяльність.
Основні завдання
Основні завдання дисципліни “Управління проектами інформатизації
– забезпечити засвоєння основних теоретичних, методичних та
організаційних основ проектного менеджменту; дати можливість оволодіти
методами управління проектами (УП) на всіх фазах життєвого циклу
проекту; виробити вміння застосовувати інструменти методології УП в
діяльності, пов’язаній з інформатизацією економіки; ознайомити з
можливостями найпоширеніших в Україні програмних засобів УП та їх
практичним застосуванням; навчити студентів виділяти і аналізувати
проекти інформатизації різних типів з метою побудови ефективних способів
розробки та супроводу програмного забезпечення.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі
Дисципліна «Управління проектами інформатизації» взаємопов’язана з
такими дисциплінами, як «Інформаційні та комунікаційні технології»,
«Вступ до фаху», «Алгоритмізація та програмування», «Об’єктноорієнтоване програмування» і є необхідною для сприйняття подальших
навчальних дисциплін.
Вимоги до знань і умінь
Вивчення навчальної дисципліни передбачає
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досягнення такого

кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:
а) знати
 теоретичні основи управління проектами;
 основні функції управління проектами;
 способи організації управління проектами та планування змісту
проекту;
 методи розрахунку матеріальних, фінансових, кадрових та інших
ресурсів, джерела їх отримання та ефективного використання;
 ризики, що виникають при управлінні проектами, системи
контролю за виконанням проекту
б) уміти
 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.
Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати
необхідний рівень сформованості вмінь:
Назва рівня
Зміст критерію рівня сформованості
сформованості
вміння
вміння
Вміння відтворювати знання, передбачені
1. Репродуктивний
даною програмою
Вміння використовувати знання в практичній
2. Алгоритмічний
діяльності при розв’язуванні типових
ситуацій
Здійснювати
евристичний
пошук
і
З. Творчий
використовувати знання для розв’язання
нестандартних завдань та проблемних
ситуацій
Навчальна програма складена на 3 кредити.
Форми контролю – проміжний модульний контроль, екзамен.
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Номер
теми

Назва теми

Тема 2.

Загальна
характеристика
управління
інформатизації.
Організація системи управління проектами.

Тема 3.

Формування і розвиток команди проекту.

Тема 4.

Основи планування і контролю проектів.

Тема 5.

Сіткове і календарне планування проекту.

Тема 6.

Сучасні підходи до керування програмними проектами.

Тема 7.

Контроль за виконанням проекту, управління ризиками.

Тема 8.

Сучасні програмні засоби управління проектами.

Тема 1.

проектами

4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Загальна характеристика управління проектами
інформатизації.
Історія розвитку управління проектами. Поняття та класифікація
проектів. Сутність системи управління проектами, її елементи. Цілі й
процеси в управлінні проектами. Принципи та функції управління
проектами. Обґрунтування доцільності проекту. Оцінка ефективності
проектів.
Тема 2. Організація системи управління проектами.
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.
Тема 3. Формування і розвиток команди проекту.
Формування команди проекту. Управління конфліктами в проектах.
Лідерство і мотивація в команді. Розвиток команди.
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Тема 4. Основи планування і контролю проектів.
Складові системи планування проекту. Методологічні підходи до
планування проектів. Система контролю дотримання параметрів проекту.
Внесення змін у виконання проекту та їх комплексний аналіз.
Тема 5. Сіткове і календарне планування проекту.
Планування послідовності робіт. Календарне планування робіт.
Головна мета, завдання та методологія розробки сіткових графіків.
Тема 6. Сучасні підходи до керування програмними проектами.
Традиційні методології розробки програмних проектів. Моделі
життєвого циклу розробки 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.
Бережлива розробка програмного забезпечення Lean.
Тема 7. Контроль за виконанням проекту, управління ризиками.
Завдання контролю за виконанням проекту. Методи контролю.
Контроль за виконанням календарних планів та бюджетів підрозділів.
Вимірювання і аналіз показників виконання проекту. Поняття ризику та
невизначеності. Класифікація ризиків проекту. Причини виникнення та
чинники впливу на динаміку ризиків. Основні методи аналізу ризиків та
способи їх зниження.
Тема 8. Сучасні програмні засоби управління проектами.
Загальна характеристика систем управління проектами. Система
автоматизації управління проектами Microsoft Project. Проблеми
впровадження систем автоматизації управління проектами.
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5. INTERNET CАЙТИ

1. Інтернет-портал для управлінців: http://www.management.com.ua/
2. Освітній портал, присвячений висвітленню освітніх і наукових процесів
в Україні: http://www.osvita.org.ua
3. Сайт
міжрегіональної
Академії
управління
персоналом:
http://www.maup.com.ua/
4. Сайт вивчення сучасних методологій керування програмними
проектами: http://www.scrumhub.com/
5. http://project-management.zis.by/
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