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Опис навчальної дисципліни

Мета вивчення навчальної
дисципліни
Тривалість
Форми та методи
навчання
Система поточного та
підсумкового контролю

Базові знання

Мова викладання

4 кредитів ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., практичні заняття 32 год., самостійна робота
72 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; виконання навчальних завдань; тестування;
поточна модульна робота
Підсумковий контроль: екзамен
Наявність знань з аналізу функціонування та розвитку суб’єктів господарювання,
визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які
характеризують результативність їх діяльності.
Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання
соціальноекономічних і трудових відносин.
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання
Програмні результати навчання
Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
Програмні результати навчання відповідно до Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійно ї
освітньо-професійної програми:
програми:
ЗНАТИ:
Інтегральна компетентність:
-понятійний та категорійний апарат щодо управління ІК 01. Здатність визначати та розв'язувати складні економічні
проектами; як
використовувати
методи
та задачі і проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські
інструменти методології управління проектами в рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає
діяльності,
пов’язаній
з
інформатизацією, проведення досліджень та/або здійснення інновацій в умовах
реінжинірингом бізнес-процесів, консалтинговою невизначеності.
діяльністю у сфері інформаційних технологій;
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
- економічну сутність ініціювання та планування СК 1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної
змісту проекту;
області, основ функціонування сучасної економіки на мікро -, мезо-основні принципи та підходи щодо структуризації , макро- та міжнародному рівнях.

Програмні результати навчання
проекту, її організаційні аспекти та мережеві моделі
у структуризації проектів;
- організаційні проблеми виникають у зв’язку з
використанням методології УП в інформаційній
діяльності;
- життєвий цикл проекту та планування проекту у
часі; та як створити умови для здійснення будь-якого
проекту інформатизації та визначити
його
стратегічні цілі, а також встановити необхідні вимоги
до кінцевих результатів проекту;
- як вибрати та обґрунтовувати модель життєвого
циклу проектів інформатизації різних типів і видів;
- технологію побудови органiзацiйної структури та
планування людських і матеріальних ресурсів, витрат
і складання бюджету проекту;
- систему управління проектами Microsoft Project.;
функціональні можливості у найпоширеніших
програмних системах УП;
- систему та підходи управління проектними
ризиками;
-методи, механізми, підходи контролю за реалізацією
проекту та управління якістю проекту;
-класифікацію видів інформаційної діяльності,
інформаційної сфери економіки;
- оцінювати обсяги робіт по проекту;
- організовувати працю та раціонально розподіляти
роботи між виконавцями;
управляти змінами при здійсненні проектів
інформатизації різних типів і видів;
ефективно
управляти
часовими
характеристиками проектів інформатизації;
як визначати вартість проектів інформатизації
різних типів і видів, ефективно управляти вартістю
проекту на всіх етапах життєвого циклу;
як ефективно управляти ризиком у проектах
інформатизації різних типів і видів;
методи укладання контрактів та організації
тендерів щодо виконання проектів інформатизації;
розробляти управлінські рішення у відповідь
на зміни ситуації у ході робіт по проекту;
як
створювати
інформаційну
систему
управління проектом інформатизації на базі
спеціального
програмного засобу управління
проектами.
ВМІТИ:
- управляти проектами як особливим видом
управлінської
діяльності,
вибирати
та
обґрунтовувати модель життєвого циклу проектів
інформатизації різних типів і видів;
- визначати фази та етапи життєвого циклу проекту;
- формувати перелік робіт та терміни їх виконання;
- використовувати спеціальні програмні засоби в
управлінні проектами інформатизації;
- визначати цільовий ринок проектів та аналіз
конкурентів;
- визначати критерії відмови від проекту;
використовувати
планування
проекту
як
господарський процес та структурувати розбиття
робіт у проекті для управлінської моделі;
- визначати та характеризувати параметри проекту,
що підлягають плануванню;
- використовувати принципи планування;

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
СК 2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідно сті
з чинними нормативними та правовими актами.
СК 4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і
явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно
інтерпретувати отримані результати.
СК 5. Розуміння особливостей сучасної світової та національно ї
економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів
соціальної, економічної та СВО ПУЕТ-2019 7 Вид компетентності
Шифр Визначення компетентності зовнішньоекономічної політики
держави.
СК 7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та
програмне забезпечення з обробки даних для вирішення
економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітич них
звітів.
СК 9. Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних
та економетричних моделей соціальноекономічні процеси.
СК 10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної,
соціальної, управлінської, облікової інформації для складання
службових документів та аналітичних звітів.
СК 11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі
розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із
застосуванням сучасного методичного інструментарію.
СК 12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного
характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи
їх вирішення.
СК 13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та
розвитку
суб’єктів
господарювання,
оцінку
їх
конкурентоспроможності.
СК 14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній
або декількох професійних сферах з врахуванням економічних
ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
СК 15. Здатність створювати та впроваджувати сучасні
інформаційні системи на підприємства (установах) різних сфер
діяльності.
СК 16. Здатність застосовувати відповідне програмне забезпечення
та відповідні пакети стандартних програм, а при необхідно сті
розробляти нові при проведенні аналітичних досліджень.
СК 17. Здатність налагоджувати та адмініструвати комп’ютерні
мережі, володіти сучасними мовами програмування та створювати
програмні додатки для економічних систем.

Програмні результати навчання

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач

- ідентифікувати, аналізувати та оцінювати ризики у
плануванні проектів;
- використовувати методологічні підходи до оцінки
ризиків розробляти шляхи запобігання ризикам у
проектах;
- використовувати організаційні аспекти, особливості
та параметри планування людських і матеріальних
ресурсів;
- формувати умови створення проектної команди та
управляти командою проекту;
- планувати витрати, управляти ними та вартістю і
тривалістю проекту;
- робити оцінку витрат за проектом;
- використовувати механізми та інструментарій
формування організаційних структур управління
проектами;
- як інтерпретувати та використати отриману
інформацію про хід робіт по проекту;
- приймати стратегічні рішення стосовно розвитку
проекту.
вміти:
- формувати умови для завершення проекту, процес
закриття та оцінку завершеного проекту;
- оцінювати обсяги робіт по проекту;
- організовувати працю та раціонально розподіляти
роботи між виконавцями;
- управляти змінами при здійсненні проектів
інформатизації різних типів і видів;
- ефективно управляти часовими характеристикам и
проектів інформатизації;
визначати вартість проектів інформатизації
різних типів і видів, ефективно управляти вартістю
проекту на всіх етапах життєвого циклу;
ефективно управляти ризиком у проектах
інформатизації різних типів і видів;
використовувати
методи
укладання
контрактів та організації тендерів щодо виконання
проектів інформатизації;
розробляти управлінські рішення у відповідь
на зміни ситуації у ході робіт по проекту;
створювати інформаційну систему управління
проектом інформатизації на базі спеціального
програмного засобу управління проектами.
Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми

Види робіт

Завдання самостійної роботиу розрізі тем

Змістовий модуль 1 «Предметна галузь інноваційного проектного менеджменту»
Тема
1
«Принци пи
управління проектами»
Лекція 1
1. Вступ до дисципліни.
2.
Основні
поняття
управління проектами.
3. Життєвий цикл проекту.
4. Структура, оточення
учасники проекту

Підготувати доповіді на питання:
1.Основні положення методології управління
проектами
інформатизації
економічних
систем (ІЄС) та уявлення про поняття та
особливості і специфіку управління цими
проектами.
2. Поняття про життєвий цикл, структуру,
оточення і формування учасників проекту.
(Звіт вставляти в дистанційному курсі Звіт до
лабораторної роботи №1)

Назва теми

Види робіт

Тема 2 «Особливості
організації інноваці йних
процесів
та процесі в
управління ними»
Лекція 2
1. Сучасні концепції теорії
інноватики та інноваційні
стратегії.
2. Процеси в інноваційних
проектах.
3.
Взаємодії
між
процесами.
4. Налагодження.
1.

2.

Тема 3 «Початок роботи
над інформаційними
проектами»
Лекція 3
1. Формулювання цілей
проекту.
2.
Визначення
дати
завершення.
3. Формування статуту
проекту.
4.
Елементи
статуту
проекту.
5.
Приклад
статуту
проекту.

Завдання самостійної роботиу розрізі тем

Практичне заняття 1 -2 (згідно матерілу та завдань
до лабораторної роботи №1 дистанційного курсу1.
з навчальної дисципліни)
2.
Тема. Загальна характеристика пакету
3.
програми MS Project. Робота зі шаблонами 4.
MS Project
Мета роботи: ознайомитися з пакетом
5.
програми, головним меню пакету MS
Project; отримати навички роботи з
шаблонами пристворренні проекту.
Література: 1,3,5,6,7,9,12,15,17,18,19,20.
Завдання:
Засвоїти матеріал теоретичної частини за
темою (згідно матеріалу дистанційного
курсу до лаболаторної роботи №1 та
рекомендованої літератури);
Виконати практичну частину згідно
завдання зі створення проекту (Наведено у
дистанційному курсі навчальної дисципліни
до лабораторної роботи №1). (Звіт вставляти
в дистанційному курсі Звіт до лабораторної
роботи №1)

Підготувати доповіді на питання:
Налагодження параметрів програми;
Завдання та створення Таблиць
Підготовка до складання плану
Процеси та їх взаємодія в інноваційних
проектах
(Звіт вставляти в дистанційному курсі Звіт до
лабораторної роботи №1)

Практичне заняття 3 «Початок роботи над Підготувати відповіді на питання:
інформаційними проектами: формування цілей та 1.Визначення
Проектного
статуту проекту». (згідно матерілу та завдань до менеджменту, Проекту , Статуту проекту та
лабораторної роботи №2 дистанційного курсу з його елементів
навчальної дисципліни)
2. (Звіт вставляти в дистанційному курсі Звіт
Мета: Ознайомитися з основними засобами до лабораторної роботи №2)
Microsoft Project для створення та
збереження
проектів.
Навчитися
створювати проекти в Microsoft Project,
підключати власні календарі та зберігати
проекти.
Завдання:
Практична частина
1.
Створити новий проект.
2.
Зберегти його під ім’я – «ЛР № 2 Прізвище».
3.
Спланувати дату завершення проекту
– 16.04.2021 р.
4.
Завдання 1. Робочий день проекту
повинен розпочинатися в 9:00 і закінчуватися
в 18:00.
5.
Завдання
2.
Вказати
неробочі,
святкові та скорочені святкові дні, створивши
новий календар
Вказати 7 березня як скорочений день:
Завдання 3. Самостійно встановити в
календарі інші святкові та передсвяткові
робочі дні.
Завдання 4. Змінити на жовтий колір
зображення на Діаграмі Ганта неробочих
днів.
(Звіт вставляти в дистанційному курсі - Звіт
до лабораторної роботи №2)
Змістовий модуль 2 «Застосування комп'ютерних технологій в інноваційному проектному менеджменті»
Тема 4 «Система
Практичне заняття 4.
Самостійно виконати завдання з
управління проектами
«Застосування розширеного форматування».
лабораторної роботи №4 дистанційного
Microsoft Project»
(згідно матерілу та завдань до лабораторно ї
курсу навчальної дисципліни
ЛЕКЦІЯ 5
роботи №3 дистанційного курсу з навчально ї

Назва теми
1. Система управління
проектами
Microsoft
Project.
2. Подання інформації
засобами Microsoft Project.
3.
Створення
календарного
графіка
проекту.
4. Управління циклом
реалізації проекту.

Тема 5 «Управління
змістом і часом у
проекті»
ЛЕКЦІЯ 6-7
1. Ініціація інноваційного
проекту.
2.
Розробка
плану
інноваційного проекту.
3.
Планування
змісту
проекту.
4. Управління часом в
інноваційному проекті
Тема 6 «Управління
трудовими ресурсами
проекту»
ЛЕКЦІЯ 8
1. Планування організації
проекту.
2.
Вплив
структури
організації.
3. Призначення персоналу
проекту.
4. Розвиток команди
проекту.
(Тема для самостійного
опрацювання)

Тема 7 «Комп'ютерні
технології управління
фінансами інноваційного
проекту»
ЛЕКЦІЯ 9-10
І. Управління вартістю
проекту
1. Планування ресурсів.
2. Оцінка вартості.
3. Визначення бюджету.

Види робіт

Завдання самостійної роботиу розрізі тем

дисципліни)
Мета: здобути
навичок
форматувати:
подання «Диаграмма Ганта», подання
«Мережевий графік», подання «Календарь».
1.
Форматування відрізків на діаграмі
Ганта
2.
Форматування подання «Сетевой
график»:
3.
Форматування подання «Календарь»
4.Самостійно
відформатувати
подання
«Диаграмма Ганта», «Мережевий графік»,
«Календарь».
4.
(Звіт вставляти в дистанційному курсі
Звіт до лабораторної роботи №3)

Тема: Введення робіт у MS Project.
Формування відношень між роботами
проекту
Мета роботи: набути навичок формування
списку задач.
Завдання. Створити новий проекту із
методикою планування від дати початку (6
березня 2021 року)– проект «Виконання
курсової роботи».

Практичне заняття №5
Тема Модульна контрольна робота згідно
зовдань до лабораторної роботи №5
дистанційого курсу навчальної дисципліни.
(Звіт вставляти в дистанційному курсі Звіт
до лабораторної роботи №5)

Підготувати відповіді на питання:
1.Під впливом яких стимулів створюються
Проект та що таке його ініціація.
(Звіт вставляти в дистанційному курсі Звіт
до лабораторної роботи №5)
2.
Самостійно вивчитити практичні підходи
по «Введення робіт у MS Project. Формування
відношень між роботами проекту». (згідно
теоретичного матеріалу дистанційного курсу за
темою 5)

Практичне заняття 7–8 «Визначення та
призначення ресурсів; форматування та друк
1.
плану проекту; відстеження ходу виконання
2.
задач». (згідно
матеріалу та завдань до3.
лабораторної роботи №6 дистанційного курсу з
навчальної дисципліни)

Підготувати відповіді на питання:
Призначення персоналу проекту.
Цілі та завдання розвитку команди проекту
(Звіт вставляти в дистанційному курсі Звіт до
лабораторної роботи №6)

Результати роботи оформити у звіті і
зберегти у файлі MS Word
1.
(Звіт вставляти в дистанційному курсі
Звіт до лабораторної роботи №4)

Мета роботи: ознайомитися та навчитися
визначати
та
порівнювати
ресурси;
працювати з «Диаграммой Ганта»; зберігати
базовий
план
проекту,
відстежувати
виконання проекту, давати оцінку виконання
проекту
1.
Визначення виконавців:
2.
Визначення обладнання
3.
Введення матеріальних ресурсів
4.
Введення вартості ресурсів
5.
Настроювання робочого часу для
окремих ресурсів
6.
Призначення матеріальних ресурсів та
введення фіксованої норми споживання
Результати роботи оформити у звіті і
зберегти у файлі MS Word _ у звіт до
лабораторної роботи №6
Підготувати звіт за темою лабораторної
робота № 7 та 8
(продовження)дистанційного курсу
навчальної дисципліни: Розширені
можливості планування проектів
Мета роботи: навчитися настроювати
задачі,
налагоджувати
план
проекту;
впорядковувати й форматувати проектні дані;
відстежувати
хід
виконання
задач;

Назва теми
4. Контроль вартості.
(Тема для самостійного
опрацювання)
Тема 8 «Управління
ризиком в інноваційному
проекті»
ЛЕКЦІЯ 11-12-13
1. Основи управління
ризиком
у
проекті.
Класифікація
та
ідентифікація
ризиків.
Вхідні дані; методи та
засоби;
результати
ідентифікації ризику.
2. Кількісна оцінка ризику.
Методи та засоби для
кількісної оцінки ризику.
Математична
оцінка
ризиків. Ступінь і вартість
ризику. Міра ризику. Зони
ризику.
3. Розвиток реакції на
ризик. Методи та заходи
для розвитку реакції на
ризик.
4. Контроль за реакцією
на ризик. Вхідні дані для
контролю за реакцією на
ризик. Методи та засоби
контролю за реакцією на
ризик.
(Тема для самостійного
опрацювання)
Тема 9 «Управління
закупівлями проекту»
ЛЕКЦІЯ 14
1. Планування контрактів.
2. Підготовка умов.
3. Підготовка пропозицій.
4. Вибір постачальників.
5.
Адміністрування
контракту.
6. Контроль контрактів.
7. Закриття контракту.
(Тема для самостійного
опрацювання)
Тема 10 «Управління
комунікаціями проекту»
ЛЕКЦІЯ 15
1. Планування взаємодії.
2. Розподіл інформації.
3. Облік виконання.
4. Адміністративне
завершення проекту(Тема
для самостійного
опрацювання)
Тема 11 «Управління
якістю проекту»
ЛЕКЦІЯ 16–17
1.
Загальне
поняття

Види робіт

Завдання самостійної роботиу розрізі тем
переглядати та оцінювати стан проекту;
коректувати план проекту
3.(Звіт вставляти в дистанційному курсі Звіт
до лабораторної роботи №7)
Підготувати відповіді на питання що таке :
І. Макроекономічні ризики
2.Соціально-небезпечні ризики і ризики,
пов’язані зі злочинами
3. Ризики, пов’язані з виникненням
непередбачених зривів
4.Внутрішньо проектні ризики
5.Які вхідні дані для ідентифікації ризику
6. Які методи та засоби ідентифікації
ризику?
7.Які результати ідентифікації ризику?
8. Які вхідні дані для кількісної оцінки
ризику?
9. Які методи та засоби кількісної оцінки
ризику?
.(Звіт вставляти в дистанційному курсі Звіт до
лабораторної роботи №7)

Підготувати звіт за темою лабораторної
робота № 9 дистанційного курсу навчальної
дисципліни.
Надіслати відповідні файли для оцінювання
у звіт до лаболаторної роботи №9

Підготувати звіт за темою лабораторної
робота № 10-11 дистанційного курсу
навчальної дисципліни.
Надіслати відповідні файли для оцінювання
у звіт до лаболаторної роботи №10-11

Підготувати звіт за темою лабораторної
робота № 13 дистанційного курсу навчальної
дисципліни.
Тема: Організаційне забезпечення АІС.

Назва теми
управління якістю.
2.
Планування,
забезпечення та контроль
якості.
3. Міжнародні стандарти
ISO серії 9000.
(Тема для самостійного
опрацювання)

Види робіт

Завдання самостійної роботиу розрізі тем
Мета роботи: набути навички по створенню
проекту. Завдання. Створити
проект
виконання робіт на стадії обстеження
об’єкта при створенні АІС.
Послідовно виконати такі дії:
1.
Встановити
дату
початку робіт
проекту. Ввести список робіт проекту.
2.
Визначити ієрархію робіт проекту.
3.
Визначити тривалість робіт.
4.
Визначити послідовність виконання
робіт.
5.
Призначити роботам ресурси.
6.
Побудувати
план
виконання
проекту.Перевірити
коректність
плану
робіт.Визначити базовий варіант проекту.
Надіслати відповідні файли для оцінювання у
звіт до лаболаторної роботи №13
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Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під
час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількіс т ь балів
Модуль 1 (теми 1-3): захист домашнього завдання (- балів); обговорення матеріалу занять (- бали);
виконання навчальних завдань (10 балів); завдання самостійної роботи (10 балів); тестування (30
бали); поточна модульна робота (10 балів)……
Модуль 2 (теми 4-11): відвідування занять (- балів); захист домашнього завдання (-балів);
обговорення матеріалу занять (- бали); виконання навчальних завдань (15 балів); завдання
70
самостійної роботи (15 балів); підсумкове тестування (40 балів);
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної
дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навч альної діяльнос ті
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

