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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Менеджмент проектів програмного забезпечення– це дисципліна, 

навчальний матеріал якої оснований на використанні знань із менеджменту, 

теорії управління проектами та інформаційних технологій.  

Метою і завданням курсу є: 

  Оволодіння  сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками 

менеджментом (управлінням) розробки проектів програмного забезпечення з метою 

використання їх у практичній діяльності;  

       Вивчення сутності побудови програмних  проектів та методів управління реалізацією 

програмними  проектами,  критеріїв оцінки ефективності програмних проектів та оволодіння 

інструментами менеджменту реалізації  програмного  проекту. 

Місце курсу в професійній підготовці випускників: дисципліна є 

базовою.  

Об'єм дисципліни, види учбової роботи, форми контролю. 
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ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА 

 
Індивідуально-консультативна робота з дисципліни «Менеджмент 

проектів програмного забезпечення» організовуються та здійснюється у формі 

консультацій на кафедрі комп’ютерних інформаційних систем і технологій у 

відповідності до затвердженого графіку консультацій (одна консультація на два 

тижні).  

На консультаціях студентам надаються пояснення з виконання 

самостійної роботи, підготовки до практичних занять, перевірка та захист 

завдань, винесених на поточний контроль тощо. 
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ТЕМАТИЧНИЙ  

ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

“ МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ” 
 

№ 
пор. 

Назва змістового модуля та теми 
 

 Змістовий модуль 1. 
Життєвий цикл  і  функціональні області менеджменту  проекту програмного 

забезпечення 
 

Тема 1 
Загальна характеристика менеджменту реалізації проекту програмного 
забезпечення 

Тема 2 Життєвий цикл реалізації і структура програмного проекту. 

Тема 3 
Функціональні області менеджменту реалізації проекту програмного 
забезпечення 

Змістовий модуль 2.  
Процеси управління і розробки проекту програмного забезпечення 

 
Тема 4  Процеси управління проектами програмного забезпечення 
Тема 5  Управління розробки проекту 

Змістовий модуль 3. 
Управління реалізацією проектів і моделі управління проектами 

 
Тема 6  Управління реалізацією проекту програмного забезпечення 
Тема 7  Побудова моделей управління проектами програмного забезпечення 

 Разом годин : 108 
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ЗМІСТ  

ДИСЦИПЛІНИ 

«МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕНН» 

 

Змістовий модуль 1.  Життєвий цикл   і  функціональні області  
управління  проектом 

 
     Тема 1. Загальна характеристика управління проектами. 

       Концепції і базові поняття теорії управління проектами. Класифікації проектів. 

Критерії ефективного управління проектами.  

Література [1 -- 6] 

 

Тема 2. Життєвий цикл і структура проекту. 

      Життєвий цикл проекту, розподіл проекту на фази.  

       Структуризація проекту. Побудова ієрархічної структури 

робіт. Методи  структуризації проекту.  

     Команда проекту. Оточення  проекту. 

Література [1 -- 6] 

 

Тема 3. Функціональні області управління проектами. 

Управління змістом і часом проекту. Управління вартістю проекту. 

Управління якістю проекту. 

Управління матеріальними ресурсами проекту. Управління персоналом 

проекту. Управління ризиками проекту. Інтеграційне управління проектом.  

Література [1 -- 6] 

 
Змістовий модуль 2. Процеси управління і розробки проектів. 

 

Тема 4. Процеси управління проектами. 
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Бізнес - процес в рамках управління проектами. Групи процесів управління. 

Види процесів управління.  

Література [ 1,2, 5, 6] 

Тема5. Управління розробки проекту. 

Ініціалізація проекту. Планування проекту. Розробка сітьових моделей . 

Календарне планування по методу критичного шляху.  

Бюджетування проекту. Документування плану проекту. Організаційні 

рівні управління проектом.  

Програма управління проектами "Місrosoft Ргоjесt. Загальна характеристика та 

її застосування. 

 Література [ 1, 2, 5, 6, 7] 

 

Змістовий модуль 3. Управління реалізацією проектів і моделі 

управління проектами. 
 

      Тема 6. Управління реалізацією проекту. 

      Виконання проекту. Контроль виконання проекту. Моніторинг фактичного 

виконання робіт проекту. 

     Аналіз результатів виконання робіт проекту, коригування дій з виконання 

проекту. Управління змінами проекту. Завершення проекту.  

Література [1, 2, 3, 5, 6] 

 

       Тема 7. Побудова моделей управління проектами. 

      Підходи до побудови моделей управління проектом. Критерії системи 

прийняття рішень. Організація системи бізнес планування. Динамічне 

моделювання бізнес -процесів.  

Технологія прийняття рішень та реалізація рішень. Розробка системи 

підтримки 

 прийняття рішень. Методи побудови єдиного інформаційного проекту.  

Література [1, 2, 3, 5, 6] 
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ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Лабораторне заняття – це організаційна форма навчального заняття, на 

якому студенти під керівництвом викладача формують уміння й навички з 

практичного застосування основних теоретичних положень навчальної 

дисципліни шляхом виконання завдань до лабораторних робіт. Лабораторні 

заняття з дисципліни «Менеджмент проектів програмного забезпечення» 

проводяться в спеціально обладнаній навчальній аудиторії з використанням 

комп'ютерного устаткування пристосованого до начального процесу. 

За результатами виконаної на занятті лабораторної роботи студенти 

оформлюють індивідуальні звіти з її виконання та захищають ці звіти перед 

викладачем. Результати виконання лабораторних досліджень оцінюються 

викладачем. 

Тематика проведення лабораторних занять наведена у таблиці нижче: 

№ Назва теми 

1 Співвідношення між фазами життєвого циклу 

2 Основні функції замовника  та керівника проекту. 

3 Тестування, як метод здійснення управління якістю комп’ютерного 

програмного проекту . 

4 Розподіл проекту на фази.  

5 Методи аналізу ризиками проекту. 

6 Класифікація проектів. Розподіл проекту на фази.  

7 Організаційна структура проектної команди. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

 

1. Мета проекту. Розподіл проекту на фази, структуризація проекту. Побудова 

ієрархічної структури робіт. 

2. Методи управління змістом і часом проекту. Управління вартістю і якістю 

проекту. Управління ризиками проекту.  

3. Бізнес - процес в управлінні проектами. 

4. Програма управління проектами "Місгоsоft Ргоjесt". 

5. Контроль виконання проекту. Моніторінг виконання робіт. Управління 

змінами проекту. 

6. Система прийняття рішень. Динамічне моделювання бізнес - планів. Моделі 

єдиного інформаційного простору.  
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових знань, 

виявлення уміння студента застосовувати ці знання при вирішенні 

конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й 

експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на 

курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та практичної 

підготовки студента з курсу „Менеджмент проектів програмного 

забезпечення”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих 

завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Суть поняття  «Проект».  

2. Як виникає ідея для розробки проекту ? 

3. Суть поняття  «Мета проекту».  

4. Критерії оцінки можливості прийняття проекту. 

5. Які критерії відхилення ідеї проекту ?  

6. Типи проектів.  

7. Класифікація проектів.  

8. Критерії ефективного управління проектами.  

9. Поняття «Життєвий цикл проекту».  

10. Розподіл проекту на фази.  

11. Які основні фази життєвого циклу проекту ?. 

12. Фаза: початок проекту. 

13. Фаза:  завершення проекту. 

14. Структура життєвого циклу проекту. 

15. Які співвідношення між фазами життєвого циклу проекту за часом ? 

16. Які співвідношення між фазами життєвого циклу проекту за вартістю? 

17. Метод побудови ієрархічної структури робіт для реалізації проекту.  

18. Які основні етапи структуризації проекту ?. 

19.  Які методи  структуризації проекту ? 

20. Команда проекту.  

21. Які основні учасники проекту ?. 

22. Основні функції замовника проекту. 

23. Які основні функції керівника проекту ? 

24. Які основні обов’язки підрядника з реалізації проекту? 

25. Які зовнішні чинники впливу  на реалізацію проекту ?. 

26. Які внутрішні чинники впливу  на реалізацію проекту ? 

27. Суть поняття «Управління проектом».  

28. Методи управління змістом проекту. 
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29.  Види проектного аналізу. 

30. Суть комерційний аналіз проекту. 

31. Оцінювання життєздатності проекту. 

32. Методи управління  часом реалізації проекту. 

33. Етапи проектного планування. 

34. Методи управління вартістю проекту. 

35. Які можливі джерела фінансування проекту?. 

36. Що таке іноземні інвестиції ? 

37. Методи визначення кошторисної вартості проекту.. 

38. Що таке бюджет проекту? 

39. Призначення кошторису. 

40. Управління якістю проекту. 

41.  Методи контролю якості проекту. 

42. Методи забезпечення якості на основних стадіях проекту. 

43.  Як здійснюється управління якістю проекту ?. 

44. В чому суть розробки системи управління якістю проекту? 

45.  Тестування, як метод здійснення управління якістю комп’ютерного 

програмного проекту . 

46.  Методи управління матеріальними ресурсами проекту. 

47. Які фази матеріально-технічноого забезпечення проекту? 

48. Які основні етапи матеріально-технічної підготовки проекту? 

49. Які основні форми закупівель матеріально-технічноого забезпечення для 

здійснення проекту? 

50. Які методи управління персоналом проекту ?.  

51. Організаційна структура проектної команди. 

52. Які основні функції керівників проекту ? 

53. Управління ризиками проекту. 

54. Які можливі ризики проекту? 

55. Які методи аналізу ризиками проекту ?.  

56.  Як можна знизити ризик і невизначеність проекту ? 
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57. Які методи скасування проектних ризиків ? 

58.  Які методи попередження і скасування проектних ризиків ? 

59. Призначення і види страхування. 

60. Інтеграційне управління проектом 

61.  Які методи здійснення інтеграційним управлінням проектом?.  

62. Суть бізнес-процесу в рамках управління проектами.  

63. Програма управління проектами «Місrosoft Ргоjесt» та її загальна 

характеристика. 

64.  Функції програми управління проектами «Місrosoft Ргоjесt» . 

65. Застосування програми управління проектами «Місrosoft Ргоjесt» . 

66. Суть управління розробки проекту 

67. Ініціалізація проекту.  

68. Планування проекту. 

69.  Розробка сітьових моделей . 

70.  Календарне планування по методу критичного шляху.  

71. Бюджетування проекту.  

72. Документування плану проекту.  

73. Які організаційні рівні управління проектом ?.  

74. Як здійснюється виконання проекту ? 

75. Як здійснюється контроль виконання проекту?. 

76. Цілі контролю за процесом реалізації проекту. 

77.  Сутність моніторингу фактичного виконання робіт проекту. 

78. Аналіз результатів виконання робіт проекту  

79. Коригування дій з виконання проекту.  

80. Управління змінами проекту. 

81. Як здійснюється управління змінами проекту ? 

82. Основні етапи управління змінами проекту. 

83. Завершення проекту.  

84. Підходи до побудови моделей управління проектом. 

85.  Критерії системи прийняття рішень. 
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86.  Суть організація системи бізнес- планування.  

87. Динамічне моделювання бізнес -процесів.  

88. Елементи технології прийняття рішень та реалізація рішень. 

89.  Розробка системи підтримки прийняття рішень. 

90. Які методи побудови єдиного інформаційного проекту ?  
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