
Управління IT-проектами 
 

Мета курсу – формування теоретичних знань та практичних навичок щодо 
основних підходів та засад управління ІТ-проектами, використання практичних 
інструментів управління ІТ-проектами в ролі членів команд з управління ІТ-проектами, 
усвідомлення взаємозв’язку між теоретичним підґрунтям управління проектами та 
його прикладним застосуванням у конкретній галузі. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Управління IT-проектами» має безпосередній 
зв’язок з такими дисциплінами, як «Економіка, менеджмент та маркетинг 
підприємства», «Теорія прийняття рішень» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: опанування світового досвіду розробки, аналізу, впровадження та 
управління проектами, особливо в сфері розробки інформаційних систем та 
програмного забезпечення. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні поняття, процеси та галузі знань з управління ІТ-проектами, 
особливості планування та виконання ІТ-проектів, методики щодо ініціації, 
планування, виконання та закриття ІТ-проектів, основні засади формування команд та 
визначення ролей в командах ІТ-проектів, види організаційних структур, особливості 
взаємодій учасників ІТ-проектів, особливості процесів управління змістом, часом, 
вартістю, якістю, ризиками, інформаційним зв’язком, сутність та призначення процесів 
моніторингу ІТ-проекту протягом його життєвого циклу, особливості управління ІТ-
проектами в рамках діючого підприємства, особливості застосування стандартів 
функціонального моделювання; 
вміти: визначати життєвий цикл ІТ-проекту та інформаційної системи, продукт та 
результат ІТ-проекту, обмеження та припущення ІТ-проекту, виконувати аналіз 
зацікавлених сторін, їх цілі, результати та вимоги щодо ІТ- проекту, розробляти план 
управління проектом, формувати організаційну структуру ІТ-проекту та матрицю 
відповідальності, користуватися математичним та аналітичним інструментарієм для 
отримання оцінок тривалості виконання робіт, їх вартості, оцінки та аналізу ризиків, 
створювати та підтримувати ефективні комунікації між учасниками під час планування 
та виконання ІТ-проекту; 
володіти: методами критичного шляху та стиснення розкладу проекту, оцінки та 
аналізу ризиків ІТ-проекту, командами ІТ-проекту та роллю комунікацій, аналізом 
план-фактних відхилень в ІТ-проекті, ідентифікації, аналізом ризиків ІТ-проекту та 
розробкою конкретних дій з реагування на ризики. 

Зміст і структура навчальної дисципліни «Управління IT-проектами»: 
Загальні положення управління проектами розробки програмного забезпечення. 
Міжнародні стандарти проектування та форми організаційної структури проекту. 
Загальні підходи до планування, структуризації і контролю проектів. Управління 
командою проекту. Оцінка і контроль виконання проекту. Управління ризиками 
проекту. Управління якістю ІТ проекту. Проектна документація: планування верхнього 
рівня.  



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 5 кредитів ЄКТС, загальний обсяг – 150 
годин, у т. ч. – 60 години аудиторних занять і 90 годин – самостійна та індивідуальна 
робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


