
Дисципліна Project Management 

 

Тема 1. Введення в програмну інженерію. 

Історія і основні поняття. Еволюція підходів до управління програмними проектами. 

Моделі процесу розробки ПЗ (SCRUM, Kanban). Що треба робити для успіху 

програмного проекту. 

 

Тема 2. Управління проектами. Визначення та концепції. 

Проект - основа інновацій. Критерії успішності проекту. Проект і організаційна 

структура компанії. Організація проектної команди. Життєвий цикл проекту. Фази та 

продукти. 

 

Тема 3. Ініціювання проекту. 

Управління пріоритетами проектів. Концепція проекту. Цілі та результати проекту. 

Допущення й обмеження. Ключові учасники та зацікавлені сторони. Ресурси. Терміни. 

Ризики. Критерії прийомки. Обґрунтування корисності проекту. 

 

Тема 4. Планування проекту. 

Уточнення змісту та складу робіт. Планування управління змістом. Планування 

організаційної структури. Планування управління конфігурацій. Планування 

управління якістю. Базовий розклад проекту. 

 

Тема 5. Управління ризиками проекту. 

Основні поняття. Планування управління ризиками. Ідентифікація ризиків. Якісний 

аналіз ризиків. Кількісний аналіз ризиків. Планування реагування на ризики. Головні 

ризики програмних проектів та способи реагування. Управління проектом, спрямоване 

на зниження ризиків. Моніторинг і контроль ризиків. 

 

Тема 6. Оцінка трудомісткості і термінів розробки ПЗ. 

Експертна оцінка. Негативні наслідки «агресивного» розкладу. Прагматичний підхід. 

Метод PERT. Огляд методу функціональних точок. Основи методики COCOMO II. 

 

Тема 7. Формування команди. 

Лідерство й управління. Правильні люди. Мотивація. Ефективна взаємодія. 

 

Тема 8. Реалізація проекту. 

Робоче планування. Принципи кількісного управління. Завершення проекту. 
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