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Метою вивчення дисципліни є навчання студентів принципам теорії 
управління проектами з розробки програмного забезпечення і набуття 
лабораторних навичок планування, контролю та оптимізації процесів 
розробки програмного забезпечення.

Завдання дисципліни є оволодіння основами управління ІТпроектами, 
набуття здобувачами вищої освіти теоретичних знань та практичних умінь з 
реалізації основних функцій управління ІТ-проектами; освоєння методології 
ведення ІТ-проектів згідно загально вживаних підходів у світовій практиці.

Політика курсу. Для забезпечення високої якості знань необхідно 
виконувати наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не
спізнюватися на них; систематично брати активну участь у освітньому 
процесі; чітко й вчасно виконувати навчальні завдання; брати активну участь 
у науково-дослідній роботі студентів; виключати мобільний телефон під час 
занять і під час контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для 
самостійної роботи; відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись 
академічної доброчесності.

Орієнтовний перелік тем лекцій
1. Вступ до курсу «Управління ІТ проектами».
2. Життєвий цикл розробки програмного забезпечення.
3. Суб’єкти управління.
4. Інформаційні технології в проекті.
5. Комплексне управління ІТ проектами
6. Управління інтеграцією, змістом проекту і строками проекту.
7. Управління вартістю і якістю проекту, людськими ресурсами.
8. Управління ризиками і поставкам проекту.

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять
1. Структурне і календарне планування проекту.
2. Створення проекту.
3. Таблиці і представлення проекту.
4. Створення ресурсів і призначень.
5. Аналіз проекту.
6. Відстежування проекту. Вирівнювання ресурсів.



7. Оцінка розміру і можливості повторного використання ПЗ.
8. Оцінка діяльності і вартості розробки ПЗ (моделі СОСОМО).
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