
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми Менеджмент 
                                            

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальності        073 Менеджмент 

Галузь знань          07 Управління та адміністрування 

 

1. Назва освітньої компоненти   Управління технологічним розвитком  
                                                                                                   
 

2. Тип  основна                                                                                                                                                                                

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

 3 90  12  8  10    60  
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Менеджмент і адміністрування 

2. Управлінський аналіз діяльності підприємств 

3. Операційний менеджмент 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Державно-приватне партнерство 

2. Інформаційні системи і технології в управлінні та адмініструванні 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Основні поняття технологічного процесу, принципи організації.  

2. Технологічний процес і його відмінності від виробничого.  

 

1. Охарактеризувати роль технологічного розвитку в соціально-

економічному розвитку суспільства для подальшого надання  
експертної оцінки діяльності підприємства на різних рівнях 

менеджменту. 

2. Класифікацію інформаційних автоматизованих систем та їх 

особливості 
2. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення 

управлінських процесів з урахуванням змін технологій та із 
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використанням сучасних інформаційних ресурсів. 

3. Методи побудови моделей технологій та базові поняття теорії 

моделювання. 

 

3. Аналізувати роль технологічних зрушень в економічному розвитку та 

проблеми зміни технологій з метою прогнозування нової технології та 

для подальшого ведення управлінської діяльності, включаючи 

постановку цілей і завдань, вибір способу, а також оцінку їх якості. 

 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Розвиток поколінь техніки і технологій у світовій економічній системі. 

1. Ефективно використовувати розвиток технологій та техніки для 

управління проектами в організації та для генерування нових ідей в 

бізнесі та підприємництві. 

2. Інформаційні системи і технології в менеджменті  

 

2. Ідентифікувати та класифікувати нові задачі в сфері технологій 

менеджменту та користуючись інформаційними системами описувати, 

аналізувати та оцінювати відповідні об’єкти, явища та процеси, обирати 

оптимальні методи їх дослідження. 

3. Систему показників ефективності та рівня досконалості технологій 

 

3. Застосовувати систему показників ефективності та рівня досконалості 

технологій для оцінки рівня якості продукції диференціальними, 

комплексними та інтегральними методами та вирішення інших задач 

управління організацією 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Уміти визначати пріоритетні напрями діяльності підприємства в контексті розвитку сучасних технологій 

2. Застосовувати сучасні методи та інструменти для оптимізації двох класів завдань: оптимізація при проектуванні технологічного процесу і 

оптимізація управління технологічним процесом. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 Теоретичні 

основи 

управління 

технологічним 

розвитком 

Лекція 1 

Тема 1. Технологічний 

розвиток і технологічні 

процеси як об’єкти управління 

1. Зміст поняття технології та 

технологічного розвитку. 

2. Поняття технологічного 

процесу, принципи його 

організації. 

3. Шляхи та закономірності 

розвитку технологічного 

розвитку. 

4. Техніко-економічні показники 

технологічного розвитку. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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Лекція 2 

Тема 2. Технологічний 

розвиток і його закономірності 

1. Зміст понять техніки та 

технічного об’єкта. 

2. Типи науково-технічного і 

технологічного розвитку. 

3. Технічні цикли: зміст і 

структура. 

4. Особливості структурних 

зрушень в індустріальній, 

інформаційній і 

телекомунікаційній сферах. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 3 

Тема 3. Система показників 

ефективності та рівня 

досконалості технологій  

1. Рівень технологічного 

впливу, технологічної 

інтенсивності, керованості, 

адаптації, безпеки та їх оцінка.  

2. Вибір економічних, 

технологічних, технічних 

критеріїв. 

3. Рівень технології як 

показник досконалості 

технологічного процесу. 

 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 1 

Тема 1. Технологічний 

розвиток і технологічні 

процеси як об’єкти управління  

1. Основні поняття 

технологічного процесу, 

принципи організації.  

2. Технологічний процес і його 

відмінності від виробничого  

 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 2 

Тема 3. Система показників 

ефективності та рівня 

досконалості технологій  

1.  Показники техніко-

організаційного та 

технологічного рівня 

виробництва 

2. Рівень технологічного впливу, 

технологічної інтенсивності, 

керованості, адаптації, безпеки 

та їх оцінка.  

 

   

Практичне 

заняття 1 

Тема 2. Технологічний 

розвиток і його закономірності 

   

1. Вміти аналізувати роль 

технологічних зрушень в 

економічному розвитку та 

проблеми зміни технологій з 

метою прогнозування нової 

технології.. 

 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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Практичне 

заняття 2 

Тема 3. Система показників 

ефективності та рівня 

досконалості технологій 

 

  

1. Формувати системи 

показників ефективності 

технологічних рішень 

2. Визначати оптимальні 

параметри управління 

технологічним розвитком. 

 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Самостійна 

робота 

Тема 3. Система показників 

ефективності та рівня 

досконалості технологій  

Тема 2. Технологічний 

розвиток і його закономірності 

Тема 3. Система показників 

ефективності та рівня 

досконалості технологій 

  

1. Основні поняття 

стандартизації, метрології та 

сертифікації.  

2. Взаємозв’язок стандартизації 

та систем технологій.  

3. Об’єкти стандартизації.  

4. Вплив стандартизації на якість 

продукції та послуг. 

5. Стандартизація та її 

взаємозв’язок з системами 

технологій.  

6. Поняття стандарту та 

стандартизації.  

7. Об’єкти стандартизації.  

8. Системи стандартів. 

9. Принципі побудови засобів 

контролю 

10. Міжнародна співпраця в галузі 

стандартизації.  

11. Державні стандарти України – 

ДСТУ, СОУ, СТУ. 

12. Міжнародні стандарти – ISO, 

ITU, EN 

13. Випереджувальна 

стандартизація.  

14. Поняття метрології. 

15. Основні напрямки метрології.  

 

1. Орієнтуватись у основних 

поняттях стандартизації, 

метрології та сертифікації.  

2. Оцінювати позитивний 

вплив стандартизації на 

якість продукції та послуг 

3. Ідентифікувати об’єкти 

стандартизації. 

4. Розрізняти державні та 

міжнародні стандарт 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Розділ 2 

Практичні 

основи 

сучасної 

операторської 

діяльності 

Лекція 4 

Тема 4. Інформаційні системи 

і технології в менеджменті 

 

1. Класифікація інформаційних 

систем. 

2. Інформаційні системи 

планування, обліку та 

контролю. 

3. Інформація  як ресурс 

управління. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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4. Інформаційно-управлінські 

технології 

Лекція 5 

Тема 5. Моделювання як 

інструмент рішення проблем 

розвитку систем виробництва.  

 

1. Базові поняття теорії 

моделювання. 

2. Класифікації моделей і методів 

моделювання. 

3. Прескриптивні (нормативні) і 

дескриптивні моделі. 

4. Методи діагностики 

технологічного потенціалу. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 6 

Тема 6. Пріоритетні напрямки 

технологічного розвитку та 

прогресивні види технологій 

1. Світові тенденції розвитку 

прогресивних технологій. 

2. Критерії прогресивності 

технологій, їх роль 

3. Особливості технологічних 

процесів виробництва товарної 

продукції. 

4. Технологічні особливості 

сфери надання послуг. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 3 
Тема 4. Інформаційні системи 

і технології в менеджменті 

 

1. Інформація  як ресурс 

управління. 

2. Інформаційно-управлінські 

технології 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінар 4 

Тема 5. Моделювання як 

інструмент рішення проблем 

розвитку систем виробництва.  

 

1. Прескриптивні (нормативні) і 

дескриптивні моделі. 

2. Методи діагностики 

технологічного потенціалу. 

 

 
dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 3 

Тема 4. Інформаційні системи 

і технології в менеджменті 

 

 

1. Класифікувати 

інформаційних систем  

2. Використовувати 

Інформаційні системи 

планування, обліку та контролю 

  

Практичне 

заняття 4 

Тема 5. Моделювання як 

інструмент рішення проблем 

розвитку систем виробництва.  

 

  

1. Управляти інформаційними 

ресурсами та технологіями;  

2. Застосовувати інформаційно-

управлінські технології в 

менеджменті 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 5 

Тема 6. Пріоритетні напрямки 

технологічного розвитку та 

прогресивні види технологій 
  

1. Ідентифікувати ключові 

критерії прогресивності 

технологій, їх роль 

2. Описувати Технологічні 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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особливості сфери надання 

послуг 

Самостійна 

робота 

Тема 4. Інформаційні системи 

і технології в менеджменті 

Тема 5. Моделювання як 

інструмент рішення проблем 

розвитку систем виробництва.  

Тема 6. Пріоритетні напрямки 

технологічного розвитку та 

прогресивні види технологій  

  

 

 

1. Технологічний розвиток і 

його закономірності 

2. Показники якості 

технологічних процесів 

3. Завдання і методи 

оптимізації технологічних 

процесів 

4. Методи підвищення 

ефективності 

технологічних процесів на 

підприємстві 

1. Описувати технологічний 

розвиток і його 

закономірності 

5. Застосовувати показники 

якості технологічних 

процесів 

6. Використовувати методи 

оптимізації технологічних 

процесів 

7. Застосовувати методи 

підвищення ефективності 

технологічних процесів на 

підприємстві 
 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.  

2. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19–20, № 21–22. – Ст. 144. 

3. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13–14, № 15–16, № 17. – Ст. 112. 

4. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф ; сокр. пер. с англ., 9 видання ; науч. ред. и авт. предисл. Л. И. Евенко. – М. : 

Экономика, 2009. – 519 с. 

5. Афанасьєв М. В. Економіка підприємства : підручник / М. В. Афанасьєв, О. Б. Плоха. – К. : Ліра-К, 2013. – 664 с. 

6. Байкарова О. О. Інформаційні технології – засіб оптимізації діяльності підприємств / О. О. Байкарова, Л. М. Тарасюк // Комп’ютерно-

інтегровані технології : освіта, наука, виробництво. – 2013. – №11. – С. 177 – 182. 

7. Бардась А. В. Менеджмент : навч. посіб. / А. В. Бардась, М. В. Бойченко, А. В. Дудник ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун– т". – Д. : 

НГУ, 2015. – 380 с. 

8. Бердникова Л. Ф. Исследование экономического содержания предпринимательских рисков / Л. Ф. Бердникова // Государство и регионы. 

2012.№ 1. С. 17–22. 

9. Болтак О. Л. Шляхи вдосконалення системи управління підприємством [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://nauka.zinet.info/9/boltak.php 

10. Бреус С.В., Шатненко Л.О. Стратегічне планування інноваційного розвитку промислового підприємства ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО 

Випуск # 18 / 2018 С.292-300 

11.   Гудзь О. Є. Стратегічне управління ризикозахищенністю інноваційної діяльності підприємств / О. Є. Гудзь // Вісник Харківського 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://nauka.zinet.info/9/boltak.php
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національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 1. - С. 3-8. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2015_1_4. 

12. Должанський І.З., Загорна Т.О. Управління потенціалом підприємства: навч. пос. / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2006. – 362 с. 
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Модульне контрольне тестування 1  
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