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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Опанування основних теоретичних, методичних та організаційних аспектів проектного 

менеджменту та набуття практичних навичок організації, планування, контролю та 

регулювання процесів управління ІТ-проектами 

2. Метою навчальної дисципліни “Управління проектами інформатизації” є 

формування у студентів системи необхідних теоретичних знань і практичних навиків з 

методології управління проектами, а також опанування відповідного інструментарію для 

успішного управління проектами інформатизації різних типів і видів.  

3. Пререквізити. Для успішного вивчення дисципліни “Управління проектами 

інформатизації” студенти повинні опанувати такі курси: “Інформатика”, “Мікроекономіка”, 

“Менеджмент”,  “Фінанси”, “Інформаційні системи і технології в управлінні”. 

4. Результати навчання  

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі знань 05 

Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка (освітня програма: 

“Економічна кібернетика”) вивчення дисципліни сприяє формуванню компетентностей та 

програмних результатів навчання: 

Загальні та фахові компетентності 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з 

обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів. 

СК10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних 

звітів. 

СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі 

конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. 

СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних 

наслідків. 

 

Результати навчання: 



ПРН 3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції 

мікро- та макроекономіки. 

ПРН 4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування 

економічних систем. 

ПРН 6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності. 

ПРН 7. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки. 

ПРН 8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач. 

ПРН 9. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики 

держави. 

ПРН 10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують 

результативність їх діяльності. 

ПРН 12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПРН 13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та соціальні показники. 

ПРН 15. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 

ПРН 16. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати 

логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки. 

ПРН 17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем 

в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків. 

ПРН 21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки 

їх суб’єктів. 

ПРН 23. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, 

самокритичне мислення. 

 

 

 

 



5. Опис навчальної дисципліни 

 

5.1. Загальна інформація 

 

Назва навчальної дисципліни “Управління проектами інформатизації” 
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Заочна              

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  
у тому числі 

усього  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 1. Основи проектування 

Тема 1. Введення в 

управління 

проектами.  

7 1   
 

  6 

      

Тема 2. 

Класифікація і 

оточення проектів 

7 1   
 

  6 

      

Тема 3. Життєвий 

цикл проекту 

8 1      7 
      

Тема 4. 

Використання 

стандартів життєвих 

циклів 

інформаційних 

систем 

8 1      7 

      

Тема 5. Управління 

вартістю проекту 

11 1   4   6 
      

Тема 6. Методології 

управління 

програмними 

проектами 

11 2   2   7 

      

Разом за  ЗМ1 52 7  6  39       



Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2. Методи управління проектами 

Тема 7. 

Автоматизація 

функцій управління 

проектами 

12 2   4   6 

      

Тема 8. Управління 

вимогами при 

реалізації 

програмних проектів 

11 1   4   6 

      

Тема 9. Менеджмент 

конфігурації 

програмного 

забезпечення 

12 2   4   6 

      

Тема 10. Управління 

персоналом при 

реалізації 

програмних проектів 

11 1   4   6 

      

Тема 11. Аутсорсинг 

програмних проектів 

11 1   4   6 
      

Тема 12. 

Безперервне 

поліпшення 

процесів виконання 

програмних проектів 

11 1   4   6 

      

Разом за  ЗМ2 68 8  24  36       

Усього годин  120 15  30  75       

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ 

  

Назва теми 

 
Створення власного проекту 

1.  Формування завдань проекту 

2.  Призначення ресурсів для виконання завдань проекту 

3.  Налаштування зовнішнього вигляду проекту 

4.  Налаштування параметрів завдань плану проекту 

5.  Налаштування параметрів роботи ресурсів 

6.  Вирівнювання графіків роботи ресурсів 

7.  Перегляд витрат на виконання проекту та впорядкування 

проектної інформації 

8.  Внесення фактичних даних при виконанні проекту 

9.  Друк і публікація проектних даних 

10.  Презентація проекту 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 



6. Методи навчання, форми та методи оцінювання 

Методи навчання: 

МН1 – словесні методи (лекція, дискусія, бесіда, консультація тощо). 

МН2 – практичні методи (практичні або лабораторні роботи). 

МН4 – наочні методи (презентації результатів виконаних завдань, ілюстрації, 

відеоматеріали, тощо). 

МН5 – робота з інформаційними ресурсами: з навчально-методичною, науковою, 

нормативною літературою та інтернет-ресурсами. 

МН7 – самостійна робота над індивідуальним завданням або за програмою навчальної 

дисципліни. 

Форми та методи оцінювання: 

МО1 – контрольні роботи (тематичні, модульні). 

МО2 – тести, опитування, самостійні роботи за індивідуальними завданнями. 

МО4 – аналітичні звіти, реферати, тези доповідей, статті. 

МО5 – презентації результатів виконання завдань. 

МО6 – оцінювання завдань лабораторних робіт. 

МО7 – підсумковий контроль – іспит. 

МО11 – інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

7. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  
 

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних та практичних робіт 

і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 

При вивченні дисципліни застосовуються методи усного та письмового контролю, 

серед яких слід виокремити: експрес опитування лекційного матеріалу, аудиторне вирішення 

проблем до теми, проведення поточних контрольних робіт, перевірка виконання самостійних 

та індивідуальних завдань. 

Проміжний контроль  

Проміжний модульний контроль рівня знань передбачає виявлення опанування 

студентом матеріалу лекційного модуля та вміння застосовувати його для вирішення 

практичної ситуації і проводиться у вигляді тестування. При цьому тестове завдання може 

містити як запитання, що стосуються суто теоретичного матеріалу, так і запитання, спрямовані 

на вирішення невеличкого практичного завдання.  

Тестове завдання містить запитання одиничного вибору різного рівня складності. Тести 

для проміжного контролю обираються із загального переліку тестів за відповідними 

модулями.  

Загальна оцінка з проміжного модульного контролю складається з поточної оцінки, яку 

студент отримує під час лабораторних занять, оцінки за виконання індивідуального завдання.  



Загальна кількість балів з дисципліни визначається як сума поточних та проміжних 

модульних оцінок.  

Підсумковий контроль проводиться у письмовому вигляді і полягає у написанні 

білетів, які структурно складаються з теоретичних та практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

1. Порядок проведення іспиту 

З навчальної дисципліни проводиться семестровий іспит. Студенти отримують завдання, 

що містить 2 теоретичні питання з дисципліни та практичне завдання. 

У 40 балів, що можливо отримати на іспиті входить 2 теоретичних питання (по 15 балів) 

та одне практичне завдання. 15 балів ставиться за повне розкриття теоретичного питання. У 

випадку не повної відповіді зберігається відсоткове відношення розкриття відповіді та 

бального оцінювання. Завдання оцінюється таким чином: 10 балів – за повністю вирішене 

практичне завдання; 8 – за правильно вказані етапи, однак неправильний хід вирішення; 5 – за 

правильно вказані етапи, що необхідно для розв'язку, яке однак не має завершення проекту; 3 

– за правильний хід вирішення, однак не виконаний в повному обсязі. В іншому випадку задача 

оцінюється в 0 балів. 

Після підготовки студентами конспекту відповіді та розв’язання практичного завдання 

відбувається його усна відповідь викладачеві. У процесі цього студентові можуть бути задані 

додаткові питання. 

2. Критерії оцінювання відповідей 

Оцінкою “А” оцінюється повна та аргументована відповідь на теоретичне запитання,  а 

також подано правильний розв'язок задачі, що розкриває суть матеріалу, що свідчить про 

вміння аналізувати матеріал та робити змістовні висновки. Відповідь повинна бути чіткою, 

логічною і послідовною. 

Відповідь оцінюється на “В” за умови розкриття теоретичного питання білету та 

практичного завдання, але містить неточності, що не суттєво впливають на зміст завдання. 

Відповідь оцінюється на “С” за умови повного та правильного розкриття одного з питань 

білету, але у відповіді не достатньо правильно сформульовано визначення. У той же час 

практичні завдання вирішені на належному рівні. 

Якщо підхід викладення матеріалу правильний, але виявляється недостатнє його 

розуміння, і в той же час практичне завдання розв'язано з деякими неточностями виставляється 

оцінка “D”. 

Відповідь оцінюється на “Е” у випадку правильного підходу до викладення теоретичного 

матеріалу та розв'язання практичного завдання. 

В усіх інших випадках відповідь оцінюється на “Fx”. 

 



Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 
Кількість балів 

(екзамен) 

Сумарна  

к-ть 

балів 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 

 

 

8. Рекомендована література –основна 
 

1. Управління проектами на базі MS Project: методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл. 

Л.Л. Маханець, Р.Р. Білоскурський, А.В. Верстяк– Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2020. – 

68 с. 

2. Архипенков С.Я. Лекции по управлению программными проектами. – М.: Диалог-МИФИ, 

2009. – 126 с. 

3. Арчибальд Рассел Д. Управление высокотехнологичными программами и проектами. М.: 

Компания АйТи и ДМК Пресс, 2004. – 472 с. 

4. Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: Навч. посібник – 

К.: КНЕУ, 2005. – 231с. 

5. Богданов В.В. Управление проектами в Microsoft Project 2007. – СПб: Питер, 2008. – 592 с. 

6. Брауде Эрик Дж. Технология разработки программного обеспечения. – СПб.: Питер, 2004. 

– 655 с. 

7. Бэгьюли Ф. Управление проектом. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 208 с. 

8. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических 



информационных систем: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 544 с. 

9. Грей К., Ларсон Э. Управление проектами. Практическое руководство. – М.: Дело и 

Сервис, 2003. –  528 с. 

10. Джалота П. Управление программным проектом на практике. – М.: Лори, 2005. – 240 с. 

11. Інформаційні системи управління на базі MS Project (формування проекту) : Методичні 

вказівки до лабораторних робіт / укл.: Вестяк А.В., Маханець Л.Л. – Чернівці: Рута, 2006. 

– 50 с. 

12. Пайрон Т. Использование Microsoft Office Project 2003: Пер.с англ. – М.: Вильямс, 2005. – 

1177 с. 

13. Попов Ю.И., Яковенко О.В. Управление проектами: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2005. 

– 208 с. 

14. Проектирование экономических информационных систем: Учебник/ Г.Н. Смирнова, А.А. 

Сорокин, Ю.Ф. Тельнов. – М.: Финансы и статистика, 2003.– 512 с. 

15. Створення проектів на базі MS Project та управління ними: методичні вказівки до 

лабораторних робіт/ укл.: Вестяк А.В., Маханець Л.Л., Скрипник Н.Я. – Чернівці : Рута, 

2008. – 60 с. 

16. Тарасюк Г.М. Управління проектами. Навчальний посібник – К.: Каравела, 2006. – 320 с.  

17. Управління проектами: практикум з використанням інформаційних технологій (на базі MS 

Project) для студентів економічних спеціальностей / уклад.:В.А. Гросул, О.М. Филипенко, 

Л.В. Гірінова; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2015. – 

70 c. 

 

9. Інформаційні ресурси 

 

1. Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича / www. library.chnu.edu.ua. 

2. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського / www. nbuv.gov.ua. 

3. Jira Software guides and tutorials https://www.atlassian.com/software/jira/guides. 

4. A Guide to the project management. Body of knowledge 

https://book.akij.net/eBooks/2018/March/5abcc35b666f7/a%20guide%20to%20the%20project%20

management%20body%20of%20knowledge%206e.pdf. 

5.  

 

https://www.atlassian.com/software/jira/guides

