
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми  «Інженерія програмного забезпечення» 

Освітнього рівня                          Магістр 

Спеціальності        12 Інформаційні технології 

Галузь знань          121 Інженерія програмного забезпечення 

 

1. Назва освітньої компоненти   Побудова організаційних систем управління  

 

2. Тип  основна, вибіркова (вказати)    основна                                                                                                                                                                            

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 18 - 18 - 54 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

Економіка програмного забезпечення 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

Для проходження усіх видів практик 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту. 

2. Види і зміст управлінської діяльності. 

3. Забезпечення результатів управлінської діяльності. 

1. Здатність здійснювати аналіз та оцінювання ринку програмних 

продуктів з метою виявлення потреб користувачів та вимог до 

програмного забезпечення. 



4. Забезпечення конкурентоспроможності продукції, що випускається. 

5. Використання принципів системного аналізу для управління 

організацією. 

2. Здатність планувати та здійснювати контроль за виконанням вимог до 

програмного забезпечення, використання ресурсів (людських, програм-

них, технічних, часових, вартісних) та оцінювати ступені ризиків. 

3. Здатність проектувати та реалізовувати засоби захисту інформації у  

відповідності з політикою безпеки інформаційної системи. 

4. Здатність визначати економічну ефективність діяльності у сфері 

інженерії програмного забезпечення. 

5. Здатність вести дослідницьку діяльність, включаючи аналіз проблем, 

постановку цілей і завдань, вибір способу й методів дослідження, а 

також оцінку його якості. 

6. Здатність складати нормативні калькуляції робіт, розробляти графіки 

організації роботи проектної групи та поточні плани для проведення 

досліджень у галузі інженерії програмного забезпечення. 

7. Здатність обирати стратегію досліджень відповідно до 

концептуальних положень розвитку галузі інженерії програмного 

забезпечення. 

8. Здатність до самовдосконалення у професійній сфері протягом життя, 

відповідальність за навчання інших у процесі науково-педагогічної 

діяльності. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Концептуальні основи системного управління організаціями. 

2. Зміст і сутність управлінської діяльності. 

 

1. Аналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище організацій. 

2. Проектувати оптимальну організаційну структуру управління. 

3. Приймати оптимальні управлінські рішення. 

4. Забезпечувати результативність  управлінської діяльності. 

5. Приймати рішення в кризових ситуаціях. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1.Уміти здійснювати аналіз та оцінювання ринку програмних продуктів з метою виявлення потреб користувачів та вимог програмного 

забезпечення. 

2.Уміти планувати та здійснювати контроль за виконанням вимог програмного забезпечення, використання ресурсів (людських, програмних, 

технічних, часових, вартісних) та оцінювати ступені ризиків. 

3. Уміти налагоджувати конструктивну взаємодію у проектній групі, проявляти ініціативу, брати на себе всю повноту відповідальності. 

 



7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 Організації як обʼєкти управління 

 

Лекція 1 
Тема: Характеристики і 

типи організацій. 

1. Поняття про організацію 

як відкриту систему. 

2. Місію і цілі організації. 

3. Життєвий цикл 

організації. 

4. Різновиди та типологію 

організацій. 

5. Організаційні форми 

обʼєднання підприємств. 

Класифікувати організації 

за різними ознаками. 

посилання на 

електронний 

ресурс 

http://www.dut.

edu.ua/ua/lib/1/

category/1717/v
iew/1742 

посилання на 
електронний 

ресурс 

http://www.dut.edu.
ua/ua/lib/1/category/

1717/view/1742 

Лекція 2 
Тема: Фактори впливу на 

організації. 

1. Внутрішнє середовище 

організації. 

2. Зовнішнє середовище 

організації. 

3. Правові основи 

менеджменту організацій.  

Визначати ключові 

фактори успіху організації. 
  

Лекція 3 
Тема: Менеджер, його 

місце і роль в організації. 

1. Рівні та сфери 

менеджменту. 

2. Особливості управлінської 

праці. 

3. Функції і характеристику 

менеджера. 

4. Організацію особистої 

праці менеджера та 

оцінювання його діяльності. 

Поділяти управлінську 

працю по вертикалі і 

горизонталі. 

  

Практичне 

заняття 1 

Тема: Характеристики і 

типи організацій 

1. Властивості організації як 

відкритої системи. 

2. Типи організацій, які 

діють в Україні.  

Розкривати властивості 

організації як системи. 

 

  



Практичне 

заняття 2 

Тема: Фактори впливу на 

організації  

Внутрішнє і зовнішнє 

середовище організації. 

Розкривати особливості 

впливу факторів 

зовнішнього середовища 

на організацію. 

  

Практичне 

заняття 3 

Тема: Менеджер, його 

місце і роль в організації.  

Менеджер є центральною 

фігурою в системі 

управління організацією. 

Характеризувати 

керівників низової, 

середньої та вищої ланки. 

  

Самостійна 

робота 

Тема 1. Характеристики і 

типи організацій. 

Тема 2. Фактори впливу 

на організації. 

Тема 3. Менеджер, його 

місце і роль в організації. 

  
  

Розділ 2. Організаційні форми управління 

    

Лекція 4 

Тема: Сутність і типи 

організаційних структур 

управління. 

1. Сутність та етапи органі-

заційного проектування. 

2. Методологічні принципи і 

методи проектування органі-

заційних форм управління. 

3. Процес формування 

організаційної структури. 

4. Документальне оформлен-

ня проекту створення органі-

заційної форми управління. 

5. Типи організаційних  

структур управління. 

6. Модель організації 

майбутнього. 

Здійснювати організаційне 

проектування., яке 

складається з трьох етапів: 

формування загальної 

структурної схеми апарату 

управління, розроблення 

складу основних 

підрозділів і звʼязків між 

ними, регламентації 

структурної системи. 

  

Лекція 5 
Тема: Функції і 

технології менеджменту. 

1. Поняття функцій процесу 

управління. 

2. Функції менеджменту як 

види управлінської 

діяльності. 

1. Класифікувати функції 

менеджменту. 

2. Виділяти наступні еле-

менти управління: ціль, 

ситуація, проблема, 

  



3. Процес організації 

управління та його складові. 

4. Взаємозвʼязок елементів 

управління. 

5. Техніку і технологі 

управління. 

6. Системи методів 

управління. 

7. Організаційні зміни та 

організаційний розвиток як 

обʼєкти управління. 

рішення. 

3. Здійснювати процес 

організаційних змін. 

 

Практичне 

заняття 4 

Тема: Сутність і типи 

організаційних структур 

управління 

1. Організаційне 

проектування підприємства. 

2. Алгоритм переходу від 

цілей підприємства до 

організаційної структури 

управління. 

Документально 

оформлювати проект 

створення організаційної 

форми управління 

  

Практичне 

заняття 5 

Тема: Функції і 

технології менеджменту 

1. Конкретні, загальні та 

обʼєднувальну функції 

менеджменту. 

2. Вимоги до процесу 

управління. 

Застосовувати 

адміністративні, 

економічні і соціально-

психологічні методи 

керівництва. 

  

Самостійна 

робота 

Тема 4: Сутність і типи 

організаційних структур 

управління. 

Тема 5: Функції і 

технології менеджменту 

    

Розділ 3. Забезпечення результатів управлінської діяльності 

 Лекція 6 

Тема: Управлінські 

рішення. 

Інформація та комуніка-

ції в менеджменті. 

1. Сутність та класифікація 

управлінських рішень. 

2. Процес прийняття 

управлінських рішень. 

 

3. Сутність і види 

Класифікувати 

управлінські рішення. 
  



комунікацій. 

Комунікаційний процес. 

4. Інформацію та її 

класифікацію за різними 

ознаками. 

 

Лекція 7 
Тема: Керівництво в 

організації. 

1. Сутність та особливості 

керівництва. Діапазон 

керівництва. 

2. Лінійне і функціональне 

керівництво. 

3. Типи керівників. 

4. Владу в менеджменті. 

Визначати стиль 

керівництва. 
  

Лекція 8 

Тема: Ефективність 

менеджменту 

організацій. 

1. Менеджмент – необхідний 

компонент успіху 

організації. 

2. Економічну, організаційну 

та соціальну ефективність 

менеджменту. 

Оцінювати ефективність 

менеджменту. 
  

Лекція 9 
Тема: Антикризовий 

менеджмент. 

1. Теоретичні засади 

антикризового управління. 

2. Стратегічні цілі та 

завдання антикризового 

управління. 

3. Методи антикризового 

управління. 

Класифікувати кризові 

явища і ситуації. 
  

Практичне 

заняття 6 

Тема: Управлінські 

рішення. 

Інформація та комуніка-

ції в менеджменті. 

1.Процес прийняття 

управлінських рішень. 

2.Комунікаційний процес. 

 

Виробляти раціональні 

управлінські рішення. 
  

Практичне 

заняття 7 

Тема: Керівництво в 

організації. 

Вимоги до професійної 

компетенції менеджера. 

Поділяти керівників на 

лінійних та 

функціональних. 

 

 

  



Практичне 

заняття 8 

Тема: Ефективність 

менеджменту 

організацій. 

Вплив організаційних змін і 

організаційного розвитку на 

ефективність менеджменту. 

Визначати ефективність 

менеджменту організації. 
  

Практичне 

заняття 9 

Тема: Антикризовий 

менеджмент. 

Тактики антикризового 

управління. 

Вибирати  стратегічні 

напрями виходу з кризи. 
  

Самостійна 

робота 

Тема 6: Управлінські 

рішення. 

Інформація та комуніка-

ції в менеджменті. 

Тема 7: Керівництво в 

організації. 

Тема 8: Ефективність 

менеджменту 

організацій. 

Тема 9: Антикризовий 

менеджмент. 

    

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці 

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 

Ващенко О.П. Теорія та практика побудови організаційних систем управління: навч. посіб. – К.: ДУТ, 2017. – 112 с. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 

залік 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Лабораторія кафедри Менеджмент «Навчально-тренувальна фірма» (ауд. 415) оснащена 14 компʼютерами, мультимедійним проектором, дошкою. 

 

Інформаційний пакет освітньої компоненти, яка викладається англійською мовою, додатково розміщується на сторінці 

кафедри на англійській мові 


