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073 МЕНЕДЖМЕНТ
освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні
«МІЖНАРОДНИЙ IT-МЕНЕДЖМЕНТ»

Гарант програми – Дзеніс Олексій
Олександрович, кандидат економічних
наук, доцент, доцент кафедри міжнародної
економіки і менеджменту
факультет
міжнародної
підприємництва

економіки

і

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Галузь знань
Спеціальність
Освітня
кваліфікація
Кваліфікація в
дипломі
Опис предметної
області

07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Бакалавр з менеджменту за освітньо-професійною програмою
«Міжнародний IT-менеджмент»
Бакалавр з менеджменту за освітньо-професійною програмою
«Міжнародний IT-менеджмент»
Об’єктами вивчення є управління організаціями та їх підрозділами.
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні
проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері управління ITпідприємствами та їх підрозділами на засадах оволодіння системою
компетентностей.
Теоретичний зміст предметної області: парадигми, закони,
закономірності, принципи, історичні передумови розвитку
менеджменту; концепції системного, ситуаційного, адаптивного,
антикризового,
інноваційного,
міжнародного,
проектного
менеджменту тощо; функції, методи, технології та управлінські
рішення у менеджменті.
Методи, методики, технології та інструменти: загальнонаукові та
специфічні
методи
дослідження
(розрахунково-аналітичні,
економіко-статистичні,
економіко-математичні,
експертного
оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові
тощо); методи реалізації функцій менеджменту (методи
маркетингових
досліджень; методи економічної діагностики;
методи прогнозування і планування; методи проектування
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організаційних структур управління; методи мотивування; методи
контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та
економічної ефективності в менеджменті тощо); методи
менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні,
технологічні); інструментарій обґрунтування управлінських рішень
(економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо);
інформаційні технології у менеджменті
на базі повної загальної середньої освіти з – 240 кредитів ЄКТС,
на базі молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) – 120-180
кредитів ЄКТС.

КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМИ
Назва навчальної дисципліни

Кількість
кредитів
ЄКТС

Базові навчальні дисципліни

УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням)
ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням)
СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
ФІЛОСОФІЯ
ВИЩА МАТЕМАТИКА
ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТІ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА
ЕКОНОМЕТРИКА
СТАТИСТИКА
ІНФОРМАТИКА
МАКРО І МІКРОЕКОНОМІКА
ВВЕДЕННЯ У МІЖНАРОДНИЙ IT-МЕНЕДЖМЕНТ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
МЕНЕДЖМЕНТ
МЕНЕДЖМЕНТ: курсова робота
МІЖНАРОДНІ КОМЕРЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ
ФІНАНСИ
МАРКЕТИНГ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
МІЖДСЦИПЛНАРОНИЙ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ Ш КУРСУ
МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ
МІЖДСЦИПЛНАРОНИЙ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ Ш КУРСУ
ІНОЗЕМНА МОВА АКАДЕМІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ ПРОЕКТУ (COMMUNICATIONS
MANAGEMENT)
МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ
УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЄЮ ІТ-ПРОЕКТІВ
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (RISK MANAGEMENT)
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БІЗНЕС-АНАЛІТИКА
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА «УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА»
ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНА ПРАКТИКА
ТРЕНІНГ-КУРС «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»
ТРЕНІНГ-КУРС «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»
ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА
ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА
ДИПЛОМНА РОБОТА
ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (ELECTIVE COURSES)
(вибір навчальних дисципліни здійснюється із
загальноуніверситетського пулу)
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО
СПРЯМУВАННЯ
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ТЕХНОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ПРАВОВОГО СПРЯМУВАННЯ
МАЙНОР (або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР) (MINOR COURSE)
(студенти обирають 4 навчальні дисципліни із загально університетського
пулу)
МЕЙДЖОР "ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ТА
КОМУНІКАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ" (Студенти обирають один із
запропонованих мейджорів)
ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА
ОБ`ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
ЯКІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ
МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ DATA SCIENCE
МЕЙДЖОР "АНАЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ІТ ПРОЕКТАМИ"
(Студенти обирають один із запропонованих мейджорів)

6
1
1
2
2
3
2
3
9
14

5
5
5
5 (на
кожну
навчальну
дисциплін
у)
25

25

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЯХ
УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПРОЕКТУ
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
СЕО ТЕХНОЛОГІЇ
МЕНЕДЖМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА
Інтегральна
ІК 1. Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері управління
компетентність IT-організаціями або в процесі навчання, що передбачає застосування
певних теорій та методів відповідних наук і характеризується
невизначеністю умов і вимог.
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Загальні
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та
компетентності встановлення взаємозв’язків між соціально-економічними явищами та
процесами
ЗК 2. Здатність до застосовування концептуальних і базових знань,
розуміння предметної області і професії міжнародного IT-менеджера.
ЗК 3. Здатність здійснювати усну і письмову комунікацію професійного
спрямування державною та іноземною мовами
ЗК 4. Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для
пошуку, оброблення, аналізування та використання та захисту інформації в
міжнародному IT-менеджменті.
ЗК 5. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну
взаємодію при вирішенні професійних завдань міжнародного економічного
співробітництва.
ЗК 6. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 7. Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей.
ЗК 8. Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціальновідповідально і свідомо
CК 1. Здатність здійснювати діагностичний та стратегічний аналіз стану
Спеціальні
розвитку підприємств IT-сфери із обґрунтуванням ключових факторів
(професійні)
компетентності впливу внутрішнього і зовнішнього середовища
CК 2. Здатність розробляти варіанти управлінських дій і рішень,
здійснювати їх скринінг і відбір на основі критеріїв витрат, ефективності,
рівня ризику та стратегічного контексту міжнародної конкуренції.
CК 3. Вміння здійснювати структурно-функціональний, інформаційний
та параметричний синтез системи управління розвитком підприємства ITгалузі з урахуванням галузевої належності та турбулентного середовища.
CК 4. Здатність визначати особливості управління IT-підприємствами як
специфічного виду міжнародного менеджменту.
CК 5. Вміння застосовувати технологію і методи організаційного
проектування систем управління розвитком підприємств IT-галузі з
урахуванням закономірностей системоутворення, державних та ринкових
засобів їх розвитку.
CК 6. Здатність використовувати сучасний методичний інструментарій
управління проектами IT-організацій.
CК 7. Розуміння особливостей всіх стадіях проектного циклу ITорганізацій та здатність приймати ефективні рішення щодо ресурсного та
організаційного забезпечення IT-проектів.
CК 8. Знати й застосовувати норми і правила СОТ для регулювання
міжнародної економічної діяльності підприємств IT-сфери та механізм хз
гармонізації їз національним законодавством.
CК 9. Здатність здійснювати моніторинг кон’юнктури та тенденцій
розвитку міжнародних ринків інформаційно-комп’ютерних технологій.
CК 10. Вміння здійснювати аналіз міжнародного конкурентного
середовища, розробку й обґрунтування моделі адаптації підприємства до
світового ринку IT-продукції.
CК 11. Вміння формувати інформаційну базу для прийняття
раціональних рішень з виходу підприємства на цільові світові ринки ITпродукції.
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CК 12.Здатність розробляти альтернативні варіанти розв’язання
проблемних ситуацій, їх генерація, скринінг та відбір оптимальних
СК 13. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та
поведінкові навички.
СК 14. Розуміти принципи права та використовувати їх у професійній
діяльності..
СК 15. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній
діяльності.
СК 16. Здатність виконувати розрахунки та обґрунтовувати ефективність
організаційно-управлінських рішень і моделей розвитку міжнародної
економічної діяльності IT-підприємств.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Після закінчення програми навчання випускники будуть здатні демонструвати знання
теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства, навички виявлення
проблеми та обґрунтування управлінських рішень, описувати зміст функціональних
сфер діяльності організації, виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації,
розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень, організаційного
проектування, застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності
діяльності організації, демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи,
обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації, пояснювати,
аналізувати та здійснювати комунікацію у різних сферах діяльності організації,
оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації,
демонструвати здатність спілкуватись в усній та письмовій формі державною та
іноземною мовами, ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди
до стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації, демонструвати здатність
діяти соціально-відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань
(мотивів), поваги до різноманітності та міжкультурності, навички самостійної роботи,
гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним,
виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера,
застосовувати сучасні методи, прийоми, інтенсивні технології діагностики та експертизи
зовнішньоекономічної діяльності підприємства, методологію моделювання і аналізу
бізнес-процесів, розробляти й обґрунтовувати розвиток зовнішньоекономічної
діяльності на макро- мезо- та мікрорівнях управління, володіти методами обґрунтування
управлінських рішень у зовнішньоекономічній діяльності на основі комплексних
економічних та фінансових розрахунків, планувати, організовувати, мотивувати,
оцінювати та підвищувати ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств,
застосовуючи знання новітніх управлінських технологій, Здатність забезпечувати процес
ведення та укладання зовнішньоекономічних угод, використовуючи програмне
забезпечення та інформаційно-комунікативні технології.

