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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Управління програмними  проектами – це дисципліна, навчальний матеріал 

якої оснований на використанні знань із теорії менеджменту, дослідження операцій, 

управління проектами та інформаційних технологій.  

Метою і завданням курсу є: 

   -  оволодіння  сучасними теоретичними знаннями з технології розробки 

програмних проектів та практичними навичками управління програмними 

проектами з метою використання їх у практичній діяльності;  

  - надання студентам базових знань щодо сутності технології побудови  

(розробки) програмних  проектів та методичних принципів і методів управління  

програмними  проектами,  критеріїв оцінки ефективності програмних  проектів та 

оволодіння інструментами управління програмними проектами.        

 Предмет курсу - менеджмент реалізації технологій (методів) побудови 

(розробки) програмних проектів (ІТ-проектів): поняття і методи ефективного 

управління програмними проектами, які необхідні для успішної діяльності у ролях 

члена команди програмного проекту, менеджера проекту або ж співробітника 

проектного офісу, а також для особистої сертифікації за кваліфікаційними 

стандартами в галузі менеджменту програмних проектів. 

 

Курс передбачає лекційні, практичні та лабораторні аудиторні заняття, а також 

самостійну роботу студента за межами навчального закладу. 

Загальний обсяг дисципліни – 120 годин (4 кредитів ЄКТС) 

З них: 36 год лекції, 18 год практичні та семінарські заняття, 66 год самостійна 

робота. 

Дана дисципліна є  обов’язковою для вивчення. 

 

 

 

 



 4 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

“ УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМНИМИ ПРОЕКТАМИ ” 

№ 
пор. 

Назва змістового модуля та теми 
 

 Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні основи управління програмними 
проектами 

Тема 1 
Зміст та цілі дисципліни. Основні поняття теорії управління 

програмними проектами. 

Тема 2 
Життєвий цикл та етапи розробки програмних проектів (ІТ-

проектів)  

Тема 3 
Процеси менеджменту проектів програмного забезпечення (IT-

проектів) 

Змістовий модуль 2. Управління змістом програмного проекту,  строком 
виконання та вартістю проекту  

Тема 4  Управління змістом програмного проекту 
Тема 5  Управління розробкою програмного проекту 
Тема 6  Управління строками виконання програмного проекту  
Тема 7  Управління вартістю програмного проекту  

Змістовий модуль 3. Управління якістю програмного проекту та 
ризиками 

Тема 8 Управління якістю програмного проекту в процесі його реалізації        
Тема 9 Управління ризиками в процесі реалізації програмного проекту 

Змістовий модуль 4. Управління людським потенціалом, 
комунікаціями і ресурсами  

Тема 10 Управління людським потенціалом програмного проекту 
Тема 11 Управління комунікаціями і ресурсами 

 Разом годин : 120  
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
“УПРАВЛІННЯ  ПРОГРАМНИМИ ПРОЕКТАМИ ” 

 
Змістовий модуль 1.  Загальнотеоретичні основи управління програмними 

проектами 
 

     Тема 1. Зміст та цілі дисципліни. Основні поняття теорії управління 

програмними проектами. 

Зміст та цілі курсу. Основні поняття в галузі управління програмним 

проектом: управління інтеграцією при виконанні програмного проекту, управління 
змістом програмного проекту, моніторинг виконання програмного проекту. 

          Програмний проект як об’єкт управління. Концепція і базові поняття теорії 

управління програмними проектами.  Класифікація програмних проектів. Критерії 

ефективного управління програмними  проектами.  

Література [1 - 6] 

Тема 2. Життєвий цикл та етапи розробки програмних проектів 

(ІТ-проектів). 

     Життєвий цикл програмного проекту, розподіл проекту на фази.  

Структуризація програмного проекту. Побудова ієрархічної структури 

робіт. Методи  структуризації програмного  проекту.  

Література [10-15,21-23] 

Тема 3. Процеси менеджменту проектів програмного забезпечення (IT-

проектів) 

Бізнес - процес в рамках управління програмними проектами. Групи процесів 

управління. Види процесів управління. Принципи системного підходу до розробки 

проекту ПЗ.  

Література [18,23,47] 

 
Змістовий модуль 2. Управління змістом програмного проекту,  

строком виконання та вартістю проекту  

 

     Тема 4. Управління змістом програмного проекту. 
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       Управління змістом проекту програмного забезпечення (ПЗ). Управління змінами 

проекту.  

 

Література [ 1,2, 5, 6] 

Тема 5. Управління розробкою програмного проекту. 

Ініціалізація програмного проекту. Планування програмного  проекту.. 

Документування плану розробки програмного проекту.  

Література [ 11,50,55] 

Тема 6.  Управління строками виконання програмного проекту. 

Управління часом реалізації проекту програмного забезпечення (ПЗ). 

Планування виконання програмного проекту. Розробка мережевих (сіткових) 

моделей. Календарне планування по методу критичного шляху. 

      Контроль виконання проекту. Моніторинг фактичного виконання робіт проекту. 

Завершення проекту. 

 Література [ 10,13,16,22] 

 

Тема 7.  Управління вартістю програмного проекту. 

              Управління вартістю  проекту ПЗ.  Бюджетування програмного проекту. 

Моделі та підходи до управління вартістю виконання програмного проекту. 
Вимірювання витрат за моделлю COCOMO II. 

Література [ 47,52,59,65] 

  

Змістовий модуль 3. Управління якістю програмного проекту та ризиками. 

 

      Тема 8. Управління якістю програмного проекту в процесі його реалізації. 

Управління якістю проекту ПЗ. Вимірювання якості програмних систем. 

 Моніторинг фактичного виконання робіт з тестування програмного проекту. 

Аналіз результатів виконання робіт по тестуванню, коригування дій з виконання 

програмного проекту.  

Література [58,60] 



 7 
       Тема 9. Управління ризиками в процесі реалізації програмного проекту. 

      Оцінювання ризику невиконання програмного проекту. Управління 
ризиками проекту ПЗ.  

Література [15,17,20] 

  

Змістовий модуль 4. Управління людським потенціалом, комунікаціями і 
ресурсами 

  
 

Тема 10. Управління людським потенціалом програмного 

проекту.  

Управління персоналом  проекту ПЗ. Команда програмного проекту. Мотивація 
команди проекту. 

                   Література [12,18,32,46] 

       Тема 11. Управління комунікаціями і ресурсами 

Управління матеріальними ресурсами проекту ПЗ. Управління комунікаціями 
та контрактами у програмному проекті. 

  Література [3,20,15] 
. 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

 
Контрольні запитання до змістового модуля 1. 

Змістовий модуль 1.  Загальнотеоретичні основи управління програмними 
проектами 

 
 

1. Суть поняття  «Програмний проект».  

2. Як виникає ідея для розробки програмного проекту ? 

3. Суть поняття  «Мета програмного проекту».  

4. Критерії оцінки можливості прийняття програмного проекту. 

5. Які критерії відхилення ідеї програмного проекту ?  

6. Типи програмних проектів.  

7. Класифікація програмних  проектів.  

 

8. Поняття «Життєвий цикл  програмного проекту».  

9. Розподіл програмного проекту на фази.  

10. Які основні фази життєвого циклу програмного проекту ?. 

11. Фаза: початок програмного проекту. 

12. Фаза:  завершення програмного проекту. 

13. Структура життєвого циклу програмного проекту. 

14. Які співвідношення між фазами життєвого циклу програмного проекту за часом 

його реалізації? 

15. Які співвідношення між фазами життєвого циклу програмного проекту за 

вартістю? 

16. Метод побудови ієрархічної структури робіт для реалізації програмного 

проекту.  

17. Які основні етапи структуризації програмного проекту ?. 

18.  Які методи  структуризації програмного проекту ? 

 
19. Критерії ефективного управління програмними проектами.  
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20. Визначення проекту та управління проектами. Особливості програмного 

проекту. 

21. Ділове середовище та рольова інфраструктура  на характеристики 
програмного проекту. 

22. "Менеджерська" модель проектного управління "око" ICB IPMA. 

23. Процесна модель проектного управління PMBOK PMI. 

24. Системна модель проектного управління СОВНЕТ. 

25. Порівняльна характеристика переваг і обмежень підходів стандартів 
PMBOK PMI та PRINCE2 при виконанні програмного проекту. 

26. Поняття життєвих циклів проекту і продукту. Загальна модель життєвого 
циклу проекту PMBOK PMI. 

27. Модель життєвого циклу згідно підходу Method 123 (J.Westland). 

28. Поняття програми та портфелю проектів. Функції портфелю. 

29. Ділове середовище та інфраструктура портфелю і програми. 

30. Процеси управління портфелем проектів: етапи та учасники. 

31. Задачі управління портфелем проектів: постановки та методи 
розв’язання. 

32. Типи та функції проектного офісу при управлінні портфелем проектів. 

33. Сучасні підходи до управління змістом програмного проекту. 

34. Підпроцеси управління змістом згідно стандарту PMBOK PMI. 

35. Підходи до формування й використання ієрархічної структури робіт для 
програмного проекту. 

36. Процеси управління інтеграцією у програмному проекті згідно PMBOK 
PMI. 

37. Процеси управління програмним проектом та його моніторингу в моделі 
проектного управління PMBOK PMI. 
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38. Концепція безперервної інтеграції при керуванні програмним проектом. 

39. Поняття та структура базису стійкого перебігу програмного проекту 
(project baseline). 

  

Контрольні запитання до змістового модуля 2. 
Змістовий модуль 2. Управління змістом програмного проекту,  

строком виконання та вартістю проекту  

 
1.  Суть поняття «Управління змістом програмного проекту».  

2. Методи управління змістом програмного проекту. 

3. Суть комерційного аналізу програмного проекту. 

4. Суть бізнес-процесу в рамках управління програмними проектами.  

5. Оцінювання життєздатності програмного проекту. 

6. Суть управління розробки програмного проекту 

7. Ініціалізація програмного проекту.  

8. Планування програмного проекту. 

9.  Розробка мережевих (сіткових) моделей . 

10.  Календарне планування по методу критичного шляху.  

11. Документування плану програмного проекту. 

12. Методи управління  часом реалізації програмного проекту. 

13. Етапи проектного планування. 

14. Методи управління вартістю програмного проекту. 

15. Які можливі джерела фінансування програмного проекту?. 

16. Що таке іноземні інвестиції ? 

17. Методи визначення кошторисної вартості програмного проекту.. 

18. Що таке бюджет програмного проекту? 

19. Призначення кошторису програмного проекту. 

20. Які організаційні рівні управління програмним проектом ?.  

21. Як здійснюється виконання програмного проекту ? 

22. Як здійснюється контроль виконання програмного проекту?. 

23. Цілі контролю за процесом реалізації програмного проекту. 
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24.  Сутність моніторингу фактичного виконання робіт програмного проекту. 

25. Аналіз результатів виконання робіт програмного проекту  

26. Коригування дій з виконання програмного проекту.  

27. Управління змінами програмного проекту. 

28. Як здійснюється управління змінами програмного проекту ? 

29. Основні етапи управління змінами програмного проекту. 

30. Завершення програмного проекту. 

31. Потреби оцінювання у програмному проекті. Типи оцінюваних об’єктів і 
характеристик. 
 

32. Сутність концепції та основні методи вимірювання функційного розміру 
програмної системи. 

33. Базовий метод Function Points: основні примітиви та оцінка їх складності. 

34. Розвиток методу Function Points: методи Mark-ІІ Function Points, 3D Function 
Points, Early Function Points, Full Function Points і його різновиди. 

35. Метод Use Case Points для об'єктно-орієнтованих програмних застосувань. 

36. Метод Object Points for ICASE. 

37. Стандарти щодо вимірювання функційного розміру та стандартизовані 
методи. 

38. Використання еталонних даних для визначення розміру. 

39. Визначення розміру динамічних Web-застосувань. 

40. Визначення розміру статичних Web-сайтів. 

41. Склад та структура сімейства моделей оцінювання витрат COCOMO. 

42. Оцінювання витрат на програмний проект за моделлю COCOMO II. 

43. Моделі та методи оцінювання витрат, альтернативні до COCOMO II. 

44. Оцінка витрат на створення Web-застосувань. 

45. Сутність та основні показники методики осягнутого обсягу (earned value). 
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46. Основні інструменти оцінювання функційного розміру і витрат. 

47. Порівняльний аналіз методів PERT та критичного шляху (CPM). 

48. Порівняльний аналіз моделей якості процесу розробки програмної системи: 
CMMI SEI, SPICE. 

49. Порівняльний аналіз методів критичного шляху та критичного ланцюга. 

50. Засади підходу до ефективного управління особистим часом виконавця 
програмного проекту Get Things Done. 

51. Аналіз моделей якості програмного забезпечення у порівнянні з Еталонною 
моделлю. 

52. Ризико-орієнтовані моделі якості SATC NASA. 

53. Підпроцеси та плани управління якістю в програмному проекті. 

54. Метод оцінювання ризику невиконання програмного проекту SRE SEI. 

55. Моделі та методи оцінювання ризику, альтернативні підходу SRE SEI. 

56. Парадигма безперервного управління ризиком невиконання програмного 
проекту SRE SEI. 

57. Структурно-рольові моделі команди проекту (Белбіна, Базарова, 
Марджерісона-Мак-Кенна). 

58. Психологічне і фахове тестування при доборі команди проекту. 

59. Основні теорії мотивації стосовно виконавців програмного проекту. 

60. Дії та задачі управління командою виконавців програмного проекту на 
стадіях її розвитку. 

61. Основні процеси управління комунікаціями в проекті за PMBOK PMI. 

62. Засади та засоби концепції Зберігаючої розробки (Lean Software 
Development). 

63. Принципи та процеси Теорії обмежень (Тheory of Constraints). 
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64. Засади та засоби концепції Вчасного виконання (Just in time, Т.Охно). 

 
 Контрольні запитання до змістового модуля 3.  

Змістовий модуль 3. Управління якістю програмного проекту та ризиками. 

  
1. Управління якістю програмного проекту. 

2.  Методи контролю за якістю програмного проекту. 

3. Методи забезпечення якості на основних стадіях реалізації програмного 

проекту. 

4.  Як здійснюється управління якістю програмного проекту ?. 

5. В чому суть розробки системи управління якістю програмного проекту? 

6.  Тестування, як метод здійснення управління якістю програмного проекту. 

7. Управління ризиками програмного проекту. 

8. Які можливі ризики при реалізації програмного проекту? 

9. Які методи аналізу ризиками програмного проекту ?.  

10.  Як можна знизити ризик і невизначеність програмного проекту ? 

11. Які методи скасування проектних ризиків ? 

12.  Які методи попередження і скасування проектних ризиків ? 

13. Призначення і види страхування. 

14. Шляхи та засоби вдосконалення процесу розроблення при виконанні 
програмного проекту. 

 

 

 

 

 Контрольні запитання до змістового модуля 4.  
Змістовий модуль 4. Управління людським потенціалом, комунікаціями і 

ресурсами 
  

1. Команда програмного проекту.  
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2. Які основні учасники программного проекту ?. 

3. Основні функції замовника програмного проекту. 

4. Які основні функції керівника програмного  проекту ? 

5. Які основні обов’язки підрядника з реалізації програмного  проекту? 

6. Які зовнішні чинники впливу  на реалізацію програмного проекту ?. 

7. Які внутрішні чинники впливу  на реалізацію програмного  проекту ? 

8.  Які методи управління персоналом програмного  проекту ?.  

9. Організаційна структура команди для реалізації програмного 

проекту. 

10. Які основні функції керівників програмного проекту ? 

12. Інтеграційне управління програмним проектом 

13.  Які методи здійснення інтеграційним управлінням програмним проектом?.  

14. Підходи до вдосконалення процесу розробки QIP та IDEAL. 

15. Спеціальні моделі зрілості процесу розробки програмного 
забезпечення. 

16. Універсальні моделі зрілості управління проектами. 

17. Моделі індивідуальної зрілості, зрілості команди та зрілості процесів 
управління кадрами у програмному проекті. 

18. Інструменти формування ефективної команди проекту. 

19. Розподіл ролей при плануванні у гнучких методологіях розробки 
програмних систем. 

20. Особливості планування версій програмних продуктів у гнучких 
методологіях розробки. 

21. Особливості життєвого циклу проекту за методологією SCRUM. 

22. Ролі та функції учасників програмного проекту при використанні 
методології SCRUM. 

23. Особливості життєвого циклу проекту за методологією DSDM. 
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24. Ролі та функції учасників програмного проекту при використанні 

методології DSDM. 

25. Особливості життєвого циклу та основні практики проекту за 
методологією FDD. 

26. Ролі та функції учасників. 

27. Основні процеси виконання програмного проекту при використанні 
методології FDD. 

28. Типова структура корпоративного стандарту організації-розробника 
програмного забезпечення. 

29. Функції корпоративного стандарту в системі управління програмними 
проектами. 

30. Структура інструментальних засобів системи управління програмними 
проектами. 

31. Кроки запровадження системи управління проектом у фірмі-

розробнику програмного забезпечення. 

32. Порівняльна характеристика універсальних систем сертифікації 

виконавців програмних проектів 
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