
ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ТРЕНІНГОВА ПРОГРАМА  

«УПРАВЛІННЯ ІТ - ПРОЕКТАМИ» 

Метою тренінгової програми є підготовка фахівців для роботи в галузі інформаційних 
технологій, які володіють теоретичнихми знаннями та практичними навичками щодо управління 
ІТ-проектами, використання практичних інструментів управління ІТ-проектами як члени команд, 
усвідомлення взаємозв’язку між теоретичним підґрунтям управління проектами та їх прикладним 
застосуванням в умовах змін проекту, обмеження бюджету тощо. 
 
 У результаті проходження тренінгової програми будуть сформовані такі компетентності: 

  

інтегральні: 

 
 здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми 
професійної діяльності у галузі управління ІТ-проектами або у процесі навчання, що передбачає 
застосування наукових теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов 
 здатність розуміти та визначати сутність і призначення процесів моніторингу ІТ-проекту 
впродовж його життєвого циклу 
 здатність діяти соціально відповідально та свідомо 
 здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з різних джерел 

 

загальні: 
 спроможність здійснювати безпечну діяльність 
 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт 
 здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями 
 здатність працювати як індивідуально, так і в команді 
 навички міжособистісної взаємодії 
 здатність на відповідних рівнях до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
 знання та розуміння предметної області та професійної діяльності 

 

фахові: 

 
 розуміння сутності планування та виконання ІТ-проектів: методики щодо ініціації, планування, 

виконання та їх закриття 
 здатність створення команд і визначення ролей в командах ІТ-проектів 
 розуміння видів організаційних структур, особливостей взаємодії учасників ІТ- проектів 
 розуміння особливостей процесів управління змістом, часом, вартістю, якістю, ризиками та 

інформаційним зв’язком 
 здатність управління ІТ-проектами у межах діючого підприємства 
 здатність застосовувати стандарти функціонального моделювання 
 здатність визначати життєвий цикл ІТ-проекту, інформаційної системи, продукт і результат, 

обмеження та припущення ІТ-проекту 
 вміння здійснювати аналіз потреб зацікавлених сторін, їх цілі, результати та вимоги до ІТ- 

проекту 



 вміння розробляти план управління проектом 
 здатність формувати організаційну структуру ІТ-проекту та матрицю відповідальності 
 вміння користуватися математичним і аналітичним інструментарієм для отримання оцінок 

тривалості виконання робіт, їх вартості, оцінки та аналізу ризиків 
 уміння здійснювати та підтримувати ефективні комунікації між учасниками під час планування 

та виконання ІТ-проекту 
 використання методів критичного шляху та стиснення розкладу проекту 
 здатність оцінювати та аналізувати ризики ІТ-проекту 
 здатність формувати команду ІТ-проекту та визначати місце комунікацій в ньому 

 
Основні завдання: 

Виконати: 
- запропоновані практичні, групові та індивідуальні завдання; 
- підсумкову роботу, яка містить код програми-проекту. 

Вимоги до рівня підготовки слухача: 
Тренінгова програма призначена для підготовки викладачів-науковців, державних 

службовців, інженерів-програмістів, системних адміністраторів, інженерів та інших працівників, 
що займаються питаннями розробки та супроводу ІТ - проектів. 

Курсова робота 

Тема підсумкової роботи/Subject course work: Удосконалення моделей управління 

програмами розвитку підприємств. 

 

АУДИТОРНІ ЗАНЯТТЯ/РОЗПОДІЛ ЧАСУ 

 

№ з/п Теми занять 
К-сть 
годин 

Лекції 
Практичні 

заняття/тренінги 
Залік 

1 
Сучасні теорії управлінської 
діяльності 

7 

4 3  

1.1 
Загальні засади управління і 
менеджменту 

1 1  

1.2 
Організація як об’єкт 
управління 

1 1  

1.3 Сучасні концепції лідерства 2 1  
2 Теорія і практика комунікацій 

12 

6 6  

2.1 
Теорія комунікацій як наука. 
Різновиди комунікацій 

1 1  

2.2 
Витоки та основні етапи 
розвитку теорії комунікації. 
Комунікація як процес. 

2 1  

2.3 
Різновиди 
комунікацій. Вербальна 
комунікація. 

1 2  

2.4 
Письмова вербальна 
комунікація: властивості, 
різновиди, функції 

2 2  

3 Іноземна мова в управлінні IT 16 6 10  



3.1 
Спеціальні розділи англійської 
мови в IT 

6 10  

4 
Інформаційні технології в 
управлінні проектами 

23 

6 17  

4.1 
Інформаційні технології 
планування та відслідковування 
проектів 

2 3  

4.2 

Визначення і впорядкування 
задач. Календарі. Визначення і 
призначення ресурсів. MS 
Project 

1 3  

4.3 

Оптимізація графіка за часом 
виконання та ресурсами. 
Форматування робочих зон. 
Формування звітності 

1 3  

4.4 

Визначення фінансових 
показників проекту. 
Вдосконалення календарних 
графіків. Моніторинг та аналіз 
план-фактних відхилень. 

1 4  

4.5 
Інформаційні технології оцінки 
економічної ефективності 
проектів 

1 4  

5 
5. Інтернет-проекти та 
Інтернет-технології 

12 

5 7  

5.1 
Основи функціонування мережі 
Інтернет 

2 2  

5.2 5.1 Сервіси Інтернет 1 3  

5.3 
5.2 Використання Інтернет 
для потреб менеджменту 

2 2  

6 
5.3 Психологія 
управлінської діяльності 

14 

6 8  

6.1 
Методологія та методи 
психології управління 

2 2  

6.2 
Психологія особистості 
керівника 

2 3  

6.3 
Психологія становлення 
професійної кар'єри управлінця 

2 3  

7 Захист курсової роботи  4 - - 4 
Всього 88 33  4 

 
Консультації 

 

№ з/п Теми занять Розподіл 
часу 

1.  Сучасні концепції лідерства 3 
2.  Робота з різними видами комунікацій 3 
3.  Використання Інтернету для потреб менеджменту 3 
4.  Іноземна мова в ІТ-сфері 5 
5.  Психологія особистості керівника 3 

Всього 17 
Самостійна робота 



 

 

№ з/п Теми занять Розподіл 
часу 

1.  Сучасні концепції лідерства 3 
2.  Робота з різними видами комунікацій 3 
3.  Використання Інтернету для потреб менеджменту 3 
4.  Іноземна мова в ІТ-сфері 3 
5.  Психологія особистості керівника 3 

Всього 15 
Загальна кількість годин 120 


