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1. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Вступ до управління ІТ-проектами 

Тема 1. Основні об’єкти управління. Їх визначення та характеристики. 

Визначення поняття проекту, його основні характеристики та обмеження. 

Унікальність результату проекту, часові характеристики, послідовність дій по 

розробці та виконанню проекту. Приклади проектів. Характеристика цілей 

проекту. Трикутник обмежень та його складові, приклади. Характеристика 

управління проектами, визначення. Складові управління ІТ-проектами. Роль 

ресурсів та ризиків в управлінні проектами. Характеристика менеджера проекту. 

Необхідні знання та навички. Оточення проекту, особисті якості керівника 

проекту, предметна галузь, знання з управління проектами. Роль менеджера 

проекту на досягнення результатів проекту. ІТ-програма та її цінність, приклади. 

Процеси управління програмою. Портфель ІТ-проектів, приклади. Відмінності 

проекту, програми та портфелю проектів. Офіс управління проектами та його 

функції. Відмінність управління проектами від операційного менеджменту, 

приклади. Ефективність управління проектами. 

Література [1; 2; 3; 4; 20; 21; 24].  

 

Тема 2. Організаційні структури ІТ-компаній. 

Вплив організаційної структури на повноваження керівника проекту. 

Характеристика оточення проекту, внутрішні та зовнішні фактори. 

Організаційна культура та зрілість компанії. Складові корпоративної культури 

управління та їх впливи. Роль керівника проекту в корпоративній культурі 

управління. Критерії визначення організаційних структур. Типи корпоративних 

культур. Кланова культура, адхократична, ринкова та ієрархічна культури 

управління. Стадії життя організації та необхідність змін.  

Література [1; 4; 7; 8; 11; 25; 26].  

 

  



Тема 3. Методології управління проектами. 

Життєвий цикл ІТ-продуктів. Фази життєвого циклу ІТ-проекту. 

Методологія управління проектом. Стандарти з управління проектами. 

Характеристика Framework – базові методології управління проектами. Історія 

проектного управління. Інструменти планування та контролю проекту. 

Ієрархічні структури, PERT метод, сітьові діаграми та метод критичного шляху. 

Каскадна або водоспадна модель проекту.  

Література [1; 2; 3; 4; 20; 21; 27; 28].  

 

Тема 4. Роль керівника проекту. 

Характеристика функцій керівника проекту. Власник бізнесу, замовник та 

команда проекту. Компетенції PMBoK для керівника проекту. Артефакти та 

процеси. Групи процесів управління проектами.  

Література [1; 2; 3; 4; 14; 17; 27; 28].  

 

Тема 5. Зацікавлені сторони та команда проекту 

Учасники проектної діяльності. Характеристика цілей, задач та цінностей 

учасників проекту. Роль замовника проекту та контракт з ним. Виконавець 

проекту та його вигоди. Початок ІТ-проекту, основні питання. Визначення та 

характеристики учасників проекту. Команда замовника та команда виконавців, 

спонсор проекту, користувачі. Класифікація ІТ-компаній замовника. 

Література [1; 3; 4; 6–8; 10; 23].  

 

Тема 6. Побудова проектної команди 

Фактори успіху проекту. Людські ресурси проекту. Правило win-win. Ролі 

керівника проекту. Посередництво керівника проекту. Інтереси внутрішніх 

зацікавлених сторін проекту. Розуміння бізнес-цілей компанії. Інтереси 

зовнішніх зацікавлених сторін проекту. Конфлікти інтересів у зацікавлених 

сторін проекту. Особисті інтереси учасників проекту. Адвокати ІТ-продуктів. 

Ролі учасників в проектній команді. Відносини керівника проекту з проектною 



командою. Визначення складу команди. Розвиток професійного рівня учасників 

проектної команди. Функції керівника проекту по формуванню проектної 

команди. 

Література  [1; 3; 4; 5; 7; 14-17; 20; 21; 23; 24; 25; 28].  

  

Тема 7. Особливості початку ІТ-проекту 

Укладання контракту про початок ІТ-проекту. Комерційна пропозиція та 

генерація лідов. Участь керівника проекту на початку проекту. Характеристика 

діаграм бізнес-процесів (BPD) для успішного початку ІТ-проекту. Особливості 

формування та використання BPD. Характеристика ролей учасників проекту на 

його початку. 

Література  [1; 3; 4; 6; 7; 10; 19; 22; 24; 26].  

  

Тема 8. Особливості комунікацій в проекті  

Необхідність процесів обміну інформацією. Правила управління 

комунікаціями в проекті. З ким погоджує інформацію про проект керівник 

проекту. Про що погоджується інформація в проекті. За допомогою чого та як 

погоджується інформація в проекті. Роль керівника проекту в управління 

комунікаціями. Цілі управління комунікаціями в проекті. Канали комунікацій та 

план управління комунікаціями. Приклади плану управління комунікаціями. 

Основні канали комунікацій. Характеристика інформації від замовника та від 

керівника проекту. 

Література  [1; 3; 4; 7; 12; 13; 24;25].  

 

  



2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Критерії оцінювання відповідей на фаховому вступному випробуванні для 

вступників за освітнім ступенем магістра на основі базової або повної вищої 

освіти визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень 

та встановлюють відповідність між вимогами до знань та вмінь абітурієнта. 

Знання та вміння, продемонстровані абітурієнтом на вступному 

випробуванні з фаху, оцінюються за 200-бальною шкалою. 

Мінімальна позитивна оцінка іспиту з фаху складає 100 балів. Особи, які 

набрали на вступному випробуванні з фаху менше ніж 100 балів, позбавляються 

права на участь у конкурсі. 

Форма проведення фахового вступного випробування – тестування, що 

проводиться дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Кожен білет містить 25 завдань. 

Завдання 1-20 – завдання з вибором однієї правильної відповіді. 

Правильна відповідь на питання 1-20 оцінюється в 5 балів. Якщо відповідь 

неправильна або відсутня – 0 балів. 

Завдання 21-25 – завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. 

Правильна відповідь на завдання 21-25 оцінюється від 0 до 20 балів 

відповідно до еталонної відповіді. 

Тривалість фахового вступного випробування – 1,5 астрономічної години 

(90 хвилин). 
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