
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни 

«Техніко-економічне обгрунтування міжнародних ІТ-проектів (Product 

Requirements Documentation)» 
 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Освітня програма Міжнародний ІТ-менеджмент 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 3 курс, 6 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 кредитів 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 16 год.  

Лабораторні – 14 год. 

Практичні (семінарські) – 18 год. 

Самостійна робота – 102 год. 

Форма підсумкового контролю Іспит 

Кафедра Кафедра міжнародної економіки і менеджменту, 

ауд. 201 головного корпусу, телефон: (057) 702-18-32, 

(дод. 3-46), сайт кафедри: 

http://mev.hneu.edu.ua/international-economics-and-

management/ 

Викладач (-і) Проскурніна Надія Вікторівна, доктор економічних наук, 

доцент 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

nadiyaproskurnina@gmail.com  

Дні занять Лекції: згідно діючого розкладу занять 

Лабораторні: згідно діючого розкладу занять 

Практичні: згідно діючого розкладу занять 

Консультації На кафедрі міжнародної економіки і менеджменту, 

очні, відповідно до графіка консультацій, індивідуальні, 

чат в ПНС 

Мета навчальної дисципліни: формування системи знань, умінь і практичних навичок щодо 

теоретичних засад та практичних аспектів розвитку світового ринку ІТ-послуг. 

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: Інформатика, Управління комерціалізацією ІТ-

проектів, Методологія управління та планування міжнародних IT-проектів 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Місце техніко-економічного обґрунтування проекту в його концептуальній 

структурі 

Тема 2. Економічна ефективність інформаційних систем 

Тема 3. Аналіз середовища проекту 

Тема 4. Інвестиційний підхід до оцінювання економічної ефективності ІТ-проектів 

Тема 5. Методи фінансового аналізу ІТ 

Тема 6. Якісні методи оцінювання ефективності ІТ 

Тема 7. Імовірнісні методи оцінювання ефективності ІТ 

Тема 8. Моделі сукупної вартості володіння (ТСО – total cost of ownership) ІТ 

Тема 9. Модель сукупної цінності можливостей (TVO – Total Value of Opportunities) ІТ 

Тема 10. Методологія управління інвестиціями в ІТ (Val ІТ – Value of IT) 

Тема 11. Корпоративне управління цінністю (Value Governance) ІТ 

Тема 12. Управління інвестиційним портфелем ІТ (Portfolio Management) 
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Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни 

Мультимедійний проектор 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

ПНС в розробці  

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей враховує види занять, які 

передбачають лекційні, лабораторні, практичні (семінарські) заняття, а також виконання 

самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за 

накопичувальною 100-бальною системою. Поточний контроль, що здійснюється протягом 

семестру під час проведення лабораторних, практичних (семінарських) занять та самостійної 

роботи, оцінюється сумою набраних балів. Максимально можлива кількість балів за 

поточний контроль упродовж семестру – 60 та підсумковий (іспит) – 40 балів, мінімально 

можлива кількість балів за поточний контроль – 35 та підсумковий (іспит) – 25 балів. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання та накопичування балів з навчальної 

дисципліни наведена у робочому плані (технологічній карті) з навчальної дисципліни. 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності – кожен студент повинен 

дотримуватись академічної доброчесності. 

Політика щодо пропусків занять – відпрацювання пропущених занять згідно графіку 

консультацій викладача. 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну – оцінювання завдань 

із закінченням строку здійснюється за принципом зниження максимального балу на 50% від 

максимально можливого за окремий вид навчальної роботи. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 

методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни. 
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