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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Нині впровадження управлінських інформаційних систем як засобів 
підвищення ефективності існуючої системи управління, а також удоско-
налення методів управління організацією, що підкріплюється викорис-
танням сучасного програмного забезпечення, є умовами успішного фун-
кціонування компанії на ринку. Результативне управління проектами і 
програмами може здійснюватися тільки на основі достовірної інформа-
ції. Сучасні інформаційні технології покликані забезпечити процес при-
йняття управлінських рішень в необхідні терміни або в конкретній ситу-
ації на основі оперативної і досить повної інформації.  

Управління інформаційними потоками у проектах включає дії, не-
обхідні для своєчасного отримання, збирання, поширення, зберігання і 
кінцевого розміщення інформації. Воно забезпечує зв’язки між людьми 
для обміну ідеями та інформацією. Будь-яка залучена до проекту особа 
повинна знати “мову” проекту, розуміти, як інформація впливає на проект 
у цілому.  

Мета дисципліни “Інформаційні технології проектного менеджмен-
ту” — ознайомити студентів з основами методології інформаційно-
програмного забезпечення управління. Дисципліна пов’язана з теорети-
чними і практичними проблемами інформатики, управлінням проекта-
ми, інноваційним та інвестиційним менеджментом, управлінням персо-
налом, фінансами. 

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні опанувати основні 
поняття курсу і навчитися застосовувати сучасні інформаційно-
програмні інструменти для розв’язання завдань управління про- 
ектами. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“ІНФОРМАЦІЙНІ  ТЕХНОЛОГІЇ  
ПРОЕКТНОГО  МЕНЕДЖМЕНТУ” 

№ 
п/п Назва теми 

1 Основи інформаційного забезпечення проектного менеджменту 
2 Принципи управління інформаційно-програмним забезпеченням про-

грам і проектів 
3 Інформаційні технології і програмне забезпечення проектного  

менеджменту  
4 Структуризація систем, програм і проектів згідно із завданнями  

інформаційного забезпечення проектної діяльності 
5 Вимоги до інформаційно-програмного забезпечення управління про-

грамами і проектами 
6 Функціональні можливості існуючого програмного забезпечення  

з управління проектами  
7 Огляд характеристик сучасного програмного забезпечення  

з управління проектами  
8 Проблеми впровадження інформаційно-програмного  

забезпечення управління проектами і можливості інтегрованого вико-
ристання ПЗ 

9 Технологія використання сучасного інформаційно-програмного за-
безпечення управління проектами 

10 Тенденції розвитку інформаційних технологій і програмного  
забезпечення проектного менеджменту 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ 
до вивчення дисципліни  

“ІНФОРМАЦІЙНІ  ТЕХНОЛОГІЇ  
ПРОЕКТНОГО  МЕНЕДЖМЕНТУ” 

Тема  1 .  Основи інформаційного забезпечення проектного  
менеджменту 

Мета, завдання і структура курсу. Системна модель інформаційно-
го забезпечення проектів і програм. Системне уявлення про інформацій-
не забезпечення проектів і програм. Основні поняття курсу.  
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Проекти і програми як об’єкти управління. Роль і значення інфор-
маційного забезпечення проектів і програм. Місце інформаційного за-
безпечення в управлінській діяльності.  

Розвиток інформаційних технологій і сучасні завдання менеджмен-
ту. Планування і управління програмами і проектами. Функції плану-
вання й управління. Специфічні вимоги управління проектами до інфо-
рмаційно-програмного забезпечення. Засоби інформаційної підтримки 
багатопроектного середовища.  

Управління проектами й інформаційні технології. Становлення су-
часних методів управління проектами і інформаційні технології. Кому-
нікативні процеси у межах проекту. 

Етапи розвитку систем управління проектами. Концепція розподі-
леної інтегрованої системи управління проектом. Моделювання проектів 
у системі реального часу. Підтримуючі процеси управління.  

Література [2; 4; 16; 28; 30; 31]  

Тема  2 .  Принципи управління інформаційно-програмним  
забезпеченням програм і проектів  

Поняття і визначення мети і стратегії інформаційного забезпечен-
ня програм і проектів. Взаємозв’язок цілей і завдань інформаційного 
забезпечення програм і проектів. Визначення і оцінювання цілей і стра-
тегій впровадження систем інформаційного забезпечення програм і про-
ектів.  

Взаємозв’язок інформаційного і програмного забезпечення управлін-
ня проектами і програмами. Роль і функції програмного забезпечення у 
сучасному управлінні проектами. Приклади використання програмного 
забезпечення у проектній діяльності. Сучасні підходи до програмно-
інформаційного забезпечення управління проектами і програмами.  

Література [10; 12; 30; 31] 

Тема  3 .  Інформаційні технології і програмне забезпечення  
проектного менеджменту 

Управління інформаційними потоками у проектах. Складові управ-
ління інформаційними потоками. Інформаційні технології прийняття 
управлінських рішень. Процеси управління потоками інформації у ході 
реалізації проекту.  
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Планування інформаційних потоків: вимоги до комунікацій; техно-
логія передавання інформації; обмеження і допущення; план управління 
комунікаціями. Поширення інформації. Звітування про виконання прое-
кту. Адміністративне закриття проекту. 

Інформаційне забезпечення процесу управління проектами. Інформа-
ційна база управління проектами: внутрішня і зовнішня складові. Прин-
ципи створення інформаційної бази. Механізми використання інформа-
ційної бази. Різновиди інформаційно-аналітичних робіт. 

Управління інформаційними потоками проекту. Планування систе-
ми комунікацій. Зміст плану управління комунікаціями. Метод внесення 
змін у план комунікацій. Оцінювання і відображення процесу змін.  

Збирання і розподіл інформації проекту. Системи збирання і розпо-
ділу інформації проекту. Електронний документообіг в управлінні прое-
ктами. Документування процесу робіт. Процеси збереження та індекса-
ції документів проекту.  

Література [2; 16; 30; 31] 

Тема  4 .  Структуризація систем, програм і проектів згідно  
із завданнями інформаційного забезпечення проектної  
діяльності 

Структуризація систем, програм і проектів. Поняття структур і 
структуризації у програмах і проектах. Принципи структурної декомпо-
зиції. Правила побудови структур. Типи і приклади структурних моде-
лей структур, проектів і програм. 

Життєвий цикл і фази реалізації проектів і програм. Поняття жит-
тєвого циклу і фаз реалізації. Склад і зміст робіт основних фаз життєво-
го циклу. Поняття і призначення віх і контрольних подій у програмі і 
проекті. Життєвий цикл інформаційної системи.  

Оточення об’єкта управління. “Ближнє” і “далеке” оточення систе-
ми, програми і проекту. Внутрішнє і зовнішнє середовище. Вплив ото-
чення на різні типи програм і проектів.  

Література [6; 9; 16; 30; 31] 

Тема  5 .  Вимоги до інформаційно-програмного забезпечення  
управління програмами і проектами 

Інформаційні технології проектного менеджменту: склад, структу-
ра, характеристики. 
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Ієрархія вимог до інформаційного забезпечення управління проекта-
ми. Рівні управління проектами. Розподіл цілей і завдань інформаційно-
го забезпечення за рівнями управління. 

Ієрархія вимог до програмного забезпечення управління проектами. 
Вимоги до інтегрованої системи з управління проектами. Вимоги до 
програмного забезпечення управління проектами. 

Література [5; 6; 9; 10; 16; 31] 

Тема  6 .  Функціональні можливості існуючого програмного  
забезпечення з управління проектами  

Основні базові функціональні можливості систем ПЗ. Можливості 
сучасних систем управління і планування. Поділ пакетів ПЗ на профе-
сійні і настільні. Оцінювання потужності пакета ПЗ. 

Принципи вибору програмного забезпечення з управління проектами. 
Визначення завдань системи управління проектами. Вплив функцій 
управління на вибір пакета ПЗ: опис комплексу робіт; опис і типи пла-
нування завдань; встановлення логічних зв’язків між завданнями; бага-
торівневе уявлення проекту; призначення тимчасових параметрів плану-
вання завдань; підтримка календарів завдань і проекту в цілому, підтри-
мка календарів ресурсів.  

Засоби підтримки інформації про ресурси і витрати, призначення 
ресурсів і витрат проекту: ведення списку ресурсів, завдання нормаль-
ного і максимального обсягів ресурсу; ведення списку номенклатури ма-
теріалів і статей витрат; призначення ресурсів роботам; розрахунок не-
обхідних обсягів ресурсів; ресурсне планування.  

Засоби контролю за виконанням проекту: управління змінами під 
час виконання проекту; засоби відстеження стану завдань проекту; засо-
би контролю за фактичним використанням ресурсів; засоби порівняння 
планових і фактичних показників і прогнозування.  

Графічні засоби уявлення структури проекту: діаграма Гантта; 
PERT діаграма (сітьовий графік); засоби створення звітів. 

Література [1; 3; 10; 16; 31] 

Тема  7 . Огляд характеристик сучасного програмного  
забезпечення з управління проектами  

Основні можливості пакетів Microsoft Corр.: “MS Project 4.1 for 
Windows 95”, “MS Project 2000 for Windows 2000”.  
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Основні можливості пакетів Time Line Solutions: “Time Line 1.0 для 
Windows”, “Time Line 6.5. for Windows”.  

Основні можливості пакетів Primavera Systems, Inc.: “Primavera 
Project Planner-(P3)”, “Sure Trak”, “Planner”. 

Основні можливості пакетів Welcom Corp.: “Open Plan 2.0”, “Open 
Plan Professional”, “Open Plan Desktop”, “Open Plan 2.6”.  

Основні можливості пакетів Artemis International: “Artemis Views” 
(“Artemis 2000”, “Artemis 9000”, “Artemis Prestige”), “Project View”, 
“Resource View”, “Track View”, “Cost View”.  

Основні можливості пакета Spider Project.  
Основні можливості пакетів PRO-INVEST-Consulting: “Project 

Expert”, “Project Expert Lite”, “Project Expert Standard” і “Project Expert 
Professional”.  

Література [4; 6; 8; 10; 12] 

Тема  8 .  Проблеми впровадження інформаційно-програмного  
забезпечення управління проектами і можливості  
інтегрованого використання ПЗ  

Системний підхід до впровадження інформаційно-програмного за-
безпечення управління проектами і контроль за його здійсненням. Зага-
льні рекомендації з упровадження програмного забезпечення для управ-
ління. Типові помилки при плануванні впровадження систем для управ-
ління проектами та інформаційного забезпечення проектної діяльності.  

Комплексне використання інформаційних систем і програмного за-
безпечення. Інтеграція ПЗ управління проектами у сучасні програми 
управління бізнесом. Пакети інтегрованих систем для системи фінансо-
вого управління. Підтримка інформаційних потоків між програмами. 
Системи підтримки стратегічного і тактичного планів маркетингу і ау-
диту. 

Література [2; 4; 8; 12; 16] 

Тема  9 .  Технологія використання сучасного  
інформаційно-програмного забезпечення управління  
проектами 

Математичні методи розрахунку розкладу виконання проектів і 
програм. Метод критичного шляху. Метод GERT. Метод PERT. Очіку-
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вані значення термінів. Детерміновані оцінки термінів робіт. Скорочен-
ня термінів реалізації проекту.  

Види розкладу виконання програм і проектів. Сітьові діаграми про-
грам і проектів. Стрічкові діаграми — діаграми Гантта. Діаграми конт-
рольних подій. Масштабована сітьова діаграма.  

Планування виконання програм і проектів. Розклади з директивними 
датами. Розклади без директивних дат. Розклади з урахуванням ресурс-
них обмежень. Розклади без обліку ресурсних обмежень. Позитивні і не-
гативні оцінки виконання розкладів. Резерви термінів виконання робіт. 
Облік потенційного впливу ризиків. 

Література [1; 6; 8; 16; 19; 21] 

Тема  10.  Тенденції розвитку інформаційних технологій  
і програмного забезпечення проектного менеджменту  

Управління програмами і проектами за кордоном. Етапи розвитку. 
Професійні організації з інформаційно-програмного забезпечення прое-
ктного менеджменту. Основні тенденції і напрями світового розвитку 
інформаційно-програмного забезпечення проектного менеджменту. Ха-
рактеристика стану ринку програмних продуктів з управління проекта-
ми. 

Розвиток інформаційно-програмного забезпечення проектного ме-
неджменту в Україні. Основні етапи розвитку інформаційно-
програмного забезпечення проектного менеджменту. Тенденції розвитку 
інформаційно-програмного забезпечення проектного менеджменту в 
Україні.  

Література [4; 10; 12; 28; 30; 31] 

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

1. Проекти і програми як об’єкти управління, їх характеристики.  
2. Мета і стратегії інформаційного забезпечення проектного менедж-

менту. 
3. Інформаційне забезпечення проектного менеджменту.  
4. Структуризація програм і проектів.  
5. Організаційні структури програми і проекту.  
6. Інформаційні технології управління при реалізації проектів і про-

грам. 
7. Програмні засоби для управління проектами. 
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8. Моделі, методи і процедури управління проектами за часовими па-
раметрами.  

9. Формування переліку операцій і робіт. 
10. Методи і засоби відображення взаємозв’язків операцій.  
11. Складання розкладу виконання програм і проектів.  
12. Математичні методи розрахунку розкладу виконання проектів і про-

грам. 
13. Сітьові діаграми програм і проектів.  
14. Види розкладу виконання програм і проектів.  
15. Функціональні сфери інформаційного забезпечення проектного ме-

неджменту. 
16. Управління вартістю і фінансами програм і проектів.  
17. Управління постачаннями і контрактами у програмах і проектах. 
18. Управління змінами у програмах і проектах.  
19. Завдання аналізу плану виконання програм і проектів на основі ПЗ. 
20. Система управління вартістю із застосуванням ПЗ.  
21. Ресурсне планування із застосуванням ПЗ.  
22. Розвиток інформаційного забезпечення проектного менеджменту в 

Україні.  
23. Призначення програмного забезпечення на передінвестиційній ста-

дії. 
24. Призначення програмного забезпечення на стадії планування проек-

ту. 
25. Призначення програмного забезпечення на стадії реалізації проекту. 
26. Специфічні фактори впливу на вибір пакету ПЗ для управління про-

ектами. 
27. Загальні фактори впливу розвитку інформаційних технологій на 

процедуру управління проектами. 
28. Вплив розвитку ЕОМ на технології управління проектами. 
29. Вимоги до програмного забезпечення на різних рівнях управління 

проектами. 
30. Зміст завдань управлінського персоналу при впровадженні сучасно-

го програмного забезпечення залежно від ієрархічного  
рівня управління проектами.  

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

1. Які моделі управління за часовими параметрами Ви знаєте?  
2. Для чого потрібна структуризація проектів?  
3. Які чинники враховуються при управлінні вартістю проектів?  
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4. Для чого потрібна структуризація проектів?  
5. Розкрийте методи відображення взаємозв’язків робіт.  
6. У чому полягає процедура формування переліку операцій? 
7. Розкрийте методи відображення взаємозв’язків операцій.  
8. Розкрийте математичні методи розрахунку розкладу виконання про-

ектів.  
9. У чому полягає сенс управління постачаннями у проектах? 

10. Перелічіть завдання аналізу плану виконання проектів на основі сі-
тьових моделей. 

11. У чому полягає сенс управління змінами у проектах?  
12. Як Ви розумієте ресурсне планування з використанням програм-

ного забезпечення?  
13. Як Ви розумієте управління проектами на підставі методу критич-

ного шляху? 
14. Перелічіть організаційні форми управління програмами. 
15. Сформулюйте призначення контролю за реалізацією проектів. 
16. Перелічіть організаційні форми управління проектами. 
17. Сформулюйте перспективи розвитку інформаційно-програмного за-

безпечення проектного менеджменту в Україні. 
18. Перелічіть основних розроблювачів пакетів ПЗ для управління про-

ектами. 
19. Перелічіть відомі Вам пакети ПЗ для управління проектами. 
20. Перелічіть можливості пакетів ПЗ “Project Expert”. 
21. Конкретизуйте призначення і можливості пакетів ПЗ “Open Plan” . 
22. Перелічіть можливості пакетів ПЗ “Artemis” та конкретизуйте їх 

призначення. 
23. Конкретизуйте призначення і можливості пакетів ПЗ “Time Line”. 
24. Порівняйте можливості пакетів ПЗ “Time Line” і “Artemis”. 
25. Перелічіть можливості пакетів ПЗ “Microsoft Project ” та конкрети-

зуйте їх призначення. 
26. Порівняйте можливості пакетів ПЗ “Time Line” та “Microsoft Project 

”. 
27. Перелічіть можливості пакетів ПЗ “Primavera Project” та конкрети-

зуйте їх призначення. 
28. Порівняйте можливості пакетів ПЗ “Microsoft Project” та “Primavera 

Project”. 
29. Конкретизуйте призначення і можливості веб-орієнтованого допов-

нення Microsoft Project Central . 
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30. Сформулюйте проблеми впровадження систем управління про- 
ектами. 

31. Перелічіть типові помилки при впровадженні систем УП. 
32. Зазначте послідовність впровадження ПЗ управління проектами. 
33. Перелічіть завдання етапів впровадження систем ПЗ управління 

проектами. 
34. Для яких цілей використовують інтеграцію пакетів ПЗ? 
35. Наведіть приклади інтеграції пакетів ПЗ. 
36. Перелічіть додаткові можливості користувачів ПЗ від інтеграції па-

кетів. 
37. Перелічіть засоби для розробки формального плану проекту. 
38. Для розв’язання яких завдань доцільно впровадження системи 

управління проектами?  
39. Призначення програмного забезпечення на передінвестиційній ста-

дії. 
40. Призначення програмного забезпечення на стадії планування проек-

ту. 
41. Призначення програмного забезпечення на стадії реалізації проекту. 
42. З якою метою використовується програмне забезпечення аналізу 

проектів? 
43. З якою метою використовується програмне забезпечення управління 

проектами? 
44. Які відмінності між використанням програмного забезпечення ана-

лізу проектів і програмного забезпечення управління проектами? 
45. Перелічіть основні функції планування і управління, які доцільно 

виконувати за допомогою системи управління проектами. 
46. Перелічіть загальні фактори впливу на вибір пакету ПЗ для управ-

ління проектами. 
47. Обґрунтуйте специфічні фактори впливу на вибір пакету ПЗ для 

управління проектами. 
48. Загальні фактори впливу розвитку інформаційних технологій на 

управління проектами. 
49. Розкрийте вплив розвитку ЕОМ на технології управління про- 

ектами. 
50. Сформулюйте Вашу особисту думку щодо доцільності використання 

програмного забезпечення управління проектами і обґрунтуйте її. 
51. Сформулюйте вимоги до програмного забезпечення на різних рів-

нях управління проектами. 
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52. Назвіть послідовність схеми вибору програмного забезпечення з 
управління проектами в організації.  

53. Перелічіть позитивне та негативне вибору програмного забезпечен-
ня на найвищому рівні управління проектами. 

54. Перелічіть позитивне та негативне вибору програмного забезпечен-
ня на стратегічному рівні управління проектами. 

55. Сформулюйте сенс демократичного вибору програмного забезпе-
чення для управління проектами. 

56. Наведіть зміст завдань управлінського персоналу при впровадженні 
сучасного програмного забезпечення залежно від ієрархічного рівня 
управління проектами.  

57. Сформулюйте принципи поділу пакетів ПЗ на професійні і настіль-
ні. 

58. Перелічіть вимоги до професійних пакетів програмного забезпечен-
ня. 

59. Призначення настільних пакетів програмного забезпечення. 
60. Перелічіть основні функціональні можливості пакетів ПЗ. 
61. Перелічіть фактори оцінювання потужності систем управління про-

ектами. 
62. Сформулюйте фактори оцінювання функціональних можливостей 

пакетів ПЗ. 
63. Назвіть принципи вибору оптимального пакета ПЗ залежно від за-

вдань управління проектами. 
64. Які засоби підтримки інформації про ресурси і витрати має містити 

ПЗ? 
65. Перелічіть базові функціональні можливості пакета ПЗ. 
66. Перелічіть складові управління інформаційними потоками. 
67. Завдання процесу планування інформаційних потоків. 
68. Як ви розумієте термін “інформаційні потреби зацікавлених сто-

рін”? 
69. Завдання процесу поширення інформації. 
70. Завдання процесу звітування про виконання проекту. 
71. Завдання процесу адміністративного закриття проекту. 
72. Обґрунтуйте, чому основою інформаційного забезпечення процесу 

управління проектами є інформаційна база.  
73. Розкрийте внутрішню складову інформаційної бази управління про-

ектами. 
74. Розкрийте зовнішню складову інформаційної бази управління прое-

ктами. 
75. Які форми інформаційно-аналітичних робіт використовують при 

підготовці рішень на всіх рівнях управління проектами.  
76. Завдання фундаментальної форми інформаційно-аналітичних робіт. 
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77. Завдання технічної форми інформаційно-аналітичних робіт. 
78. Процедура використання методу внесення змін у план комунікацій. 
79. Розкрийте схему розподілу комунікацій у межах проекту. 
80. Перелічіть складові документування процесу робіт проекту. 
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