
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЄКТАМИ  
 

Тип (статус) дисципліни  Обов’язкова 
Рівень вищої освіти  Другий (магістерський) 
Мова викладання Українська 
Семестр Перший  
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 5,0  
Форми навчання, для яких викладається дисципліна Денна 
 
Результати навчання. Після вивчення дисципліни студент має: знати загальні положення організації та 
управління проектами, розробки програмного забезпечення; знати загальні підходи до планування, 
структуризації, контролю та управління якістю ІТ-проєктів; виконувати аналіз цілей, результатів та вимог 
зацікавлених сторін щодо ІТ-проєкту; аналізувати проміжні результати розробки ІТ-проєкту і їх 
відповідність до встановлених вимог; володіти навичками управління життєвим циклом програмного 
забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог і обмежень замовника, 
вміти розробляти проєктну документацію (техніко-економічне обґрунтування, технічне завдання, бізнес-
план, угоду, договір, контракт). 

Зміст навчальної дисципліни. Загальні поняття і класифікація проектів. Структури управління 
проектами. Методологія управлінні проектами. Ініціація проекту. Паспорт проекту. Планування 
проекту. Ієрархічна структура робіт. Управління якістю. Управління людськими ресурсами. Управління 
поставками. Управління змінами та конфліктами. Управління комунікаціями проекту. Управління часом 
проекту. Управління ризиками проекту. Контроль виконання проекту. Корпоративна система управління 
проектами. 

Пререквізити – управління ІТ-проєктами, основи програмної інженерії та тестування програмного 
забезпечення.  

Кореквізити – кваліфікаційна робота 

Запланована навчальна діяльність: лекції – 34 год., лабораторні заняття – 34 год., самостійна робота – 82 
год., разом – 150 год. 

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
лабораторні заняття (з використанням методів комп’ютерного моделювання, майстер-класів, практикумів), 
самостійна робота (індивідуальні завдання). 

Форми оцінювання результатів навчання: захист лабораторних робіт; презентація результатів виконання 
індивідуальних завдань; письмове опитування (тестування). 

Вид семестрового контролю: іспит – 1 семестр. 
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