Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
122. Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Блок «Управління проектами»
1.

Проект, програма та портфель проектів та їх визначення. Основні

поняття галузі знань з управління проектами. Життєві цикли проекту, процесу та
продукту. Концепція взаємодій життєвих циклів.
2.

Моделі, методи та механізми управління: цінністю, змістом, задумом

проекту, якістю, часом, ресурсами, вартістю, ризиком, персоналом, контрактами
та

закупівлями

проекту,

інтеграцією,

взаємодіями

та

інформаційними,

телекомунікаційними зв'язками.
3.

Структуризація проектів. Методи побудови WBS, OBS, RBS проектів.

Організаційні

структури

проектно-орієнтованих

та

проектно-керованих

організацій. Моделі та механізми управління функціональних, матричних
організаційних структур та структур під проект.
4.

Моделі та методи цілепокладання (цілевстановлення) в управлінні

проектами. Властивості систем цілей SMART. Фактори, які впливають на
постановку цілей.
5.

Моделі методи та механізми в управлінні взаємодією зацікавлених

сторін.
6.

Управління вартістю проектів та програм. Метод Earn Value його

сутність та застосування.
7.

Моделі та методи управління якістю проектів та програм.

8.

Моделювання ризиків та реакції на їх впливи. Моделі методи та

механізми управління ризиками та можливостями в проектах та програмах.
9.

Управління змінами проектів та програм. Моделі конфігурацій

проектів та управління змінами. Механізми вирішення конфліктів в управлінні
змінами.
10. Управління закупівлями в проектах та програмах.
11. Сутність системного аналізу. Метод задач системного аналізу. Коло

питань системного аналізу. Загальні поняття теорії систем.
12. Офіс з управління проектами (ОУП) та програмами. ОУП та його
призначення. Моделі ОУП.
13. Інформаційні технології та системна інтеграція в управління проектами
та програмами. Загальний огляд комп’ютерних систем УП.
14. Характеристика комп’ютерних систем управління часом, управління
ризиками, управління вартістю.
15. Теоретичні засади управління проектами, програмами та портфелями
проектів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (Microsoft
Project, P3Е та ін.).
16. Хмарні інформаційно-комунікаційні технології управління проектами,
портфелями проектів та програми.
Блок «Інформаційні технології»
17. Теорія прийняття рішень. Задача прийняття рішень. Прийняття рішень
в умовах невизначеності та ризику.
18. Природа процесу прийняття рішень і управління. Види рішень в
організаційних системах. Основні етапи процесу формування рішень в організації.
Їх основні задачі. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських
рішень.
19. Експертні

методи

в

системному

аналізі.

Експерти

і

рівень

невизначеності. Формалізація інформації та шкали. Фінансування та оцінка.
Особливості групових оцінок. Підготовка експертизи. Відбір експертів. Метод
Делфі. Аналіз узгодженості відповідей експертів. Конкордація. Проблеми
підвищенні вірогідності експертних оцінок.
20. Основні положення теорії моделювання. Принципи системного підходу
при моделюванні. Визначення поняття “модель”. Вимоги до моделі.
21. Формалізація й алгоритмізація процесу моделювання. Основні етапи
моделювання. Попереднє дослідження об’єкта, що моделюється. Постановка
задачі і визначення типу моделі. Побудова математичної, алгоритмічної і
програмної моделей досліджуваної системи.

22. Імітаційне моделювання. Поняття імітаційної моделі. Структура
імітаційної моделі. Етапи імітаційного моделювання. Метод статистичних іспитів
(Монте-Карло). Особливості фіксації та обробки результатів статистичного
моделювання. Оцінка точності і необхідної кількості реалізацій.
23. Моделі баз знань в управління проектами, портфелями проектів та
програмами
24. Інформаційні бази управління проектами та програмами, поняття бази
даних і системи управління базами даних. Хмарні технології управління базами
даних проектів та програм організації.
25. Концептуальні основи створення комплексних інтегрованих систем
управління

проектами

та

програмами.

Сумісне

функціонування

систем

управління проектами та програмами різних рівнів. Структурно-функціональна
характеристика

інтегрованої

системи.

Функціонально-вартісний

аналіз

та

моделювання розвитку систем.
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