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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної «Інформаційний менеджмент»  

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з галузі знань 0302 - міжнародні 
відносини, спеціальності – 6.030204 міжнародна інформація. 

Предметом  вивчення дисципліни є управління проектами і засобами 
інформатизації на об’єктах будь-якого рівня політичних, соціальних та 

економічних систем. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Інформаційний 

менеджмент» базується на циклі дисциплін професійної та практичної 
підготовки, зокрема «Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних 

відносинах», «Інформаційне забезпечення управлінської діяльності», «Сучасні 
інформаційні системи та технології», «Міжнародна інформаційна безпека», 

«Інформаційні технології в прогнозно-аналітичній діяльності», «Менеджмент і 
маркетинг», «Управління інформаційними ресурсами в міжнародних 

відносинах». 
Курс складається з двох змістових модулів. Перший присвячений основам 

управління інформаційною службою. Другий – безпосередньо основам 
функціонування компонентів інформаційного суспільства на базі 
інформаційного менеджменту.  

 
 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета дисципліни «Інформаційний менеджмент» - надати студентам 

ґрунтовних знань та вмінь у сфері управління інформаційними ресурсами та 
інформаційними системами на об’єктах будь-якого рівня політичних, 

соціальних та економічних систем в інформаційному суспільстві ХХІ століття. 

1.2. Основні цілі та завдання дисципліни «Інформаційний менеджмент» 
надати студентам знання про:  

- теоретико-методологічні засади управління інформаційною 

службою; 
- основні поняття та зміст інформаційного менеджменту; 
- прикладні методи та моделі управління інформацією. 

 
а також сформувати вміння і практичні навички з:  

- впровадження та експлуатації інформаційних систем; 
- організації та проводення інформаційної діяльності на будь-якому 

об’єкті (як інформаційної, так і неінформаційної сфери) 
- управління інформаційними технологіями відповідно до 

міжнародних стандартів і методологій; 
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- аналізу та реорганізації діяльності організації з метою підвищення 
рівня її інформатизації. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні знати: 
- сутність інформації та її роль в сучасному суспільстві;  

- сутність інформаційних систем, їх ефективність, класифікацію та роль; 
- специфіку використання та експлуатації інформаційних систем. 

- особливості формування технологічного середовища інформаційної 
системи; 

- функціональні задачі управління та їх реалізацію в умовах розвитку 
інформаційних технологій; 

- планування в середовищі інформаційної системи; 
- специфіку формування організаційної структури в області інформатизації; 

- особливості формування інноваційної політики та впровадження 
інноваційних програм; 

- особливості управління персоналом в сфері інформатизації; 
- сутність управління капіталовкладеннями в сфері інформатизації; 
- формування та забезпечення комплексної захищеності інформаційних 

ресурсів; 
- правові аспекти інформаційного менеджмента; 

- значення інформаційного менеджмента в міжнародних відносинах. 
вміти: 

- організувати інформаційне обслуговування органів управління будь-якого 
рівня; 

- розробляти основні контури ІТ-стратегії та ІТ-політики організації залежно 
від конкретної ситуації; 

- оцінювати рівень інформатизації об’єкта; 
- аналізувати та реорганізовувати діяльність організації з метою підвищення 

рівня її інформатизації; 
- вибирати готові ІТ-рішення, та обґрунтовувати свій вибір; 
- визначати інформаційні потреби користувачів;  

- виявляти резерви підвищення ефективності інформаційної діяльності 
структур (держави, корпорації, служби тощо) та вміти мобілізувати їх; 

- вивчати, узагальнювати й впроваджувати на практиці вітчизняний і 
зарубіжний досвід управління інформаційними технологіями і системами, 

інформаційною інфраструктурою тощо. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 год. (3 кредити 
ECTS) зокрема: лекції – 30 год., семінарські заняття – 15 год., самостійна 

робота – 63 год.  

 

2. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 
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3. Засоби діагностики успішності навчання  

3.1 Знання та розуміння студентів оцінюється за допомогою: доповідей, 
аналітичних записок, тематичних досліджень, здійснення аналітики, групової 

роботи, опитування у різних формах. 

3.2. Когнітивні навички (навички мислення) оцінюються через: аналіз, 

аналітичні роботи, оцінювання усіх частин окремих модулів, включаючи 
самостійну роботу. 

3.3 Практичні навички студентів оцінюються за допомогою: 
індивідуальних практичних робіт, доповідей, комбінованих тестів; написання 

практичний робіт, аналізу ситуацій, моніторингу ЗМІ, порівняльного аналізу 
міжнародних новин. 

3.4 Контроль знань здійснюється за модульно-рейтиговою системою, яка 
передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання 

теоретичної підготовки (100%) включає: презентацію (20%), глибинність 

методології у репрезентованому дослідженні (20%), здійсненність та узгодженість 

пропозицій (20%), ступінь оригінальності (20%) та визначення методологічних 
проблем теми, ситуації (20%) та оцінювання практичної підготовки (100%) 

включає: якісну цілісність спостереження (25%), здатність оцінити проблему (25%), 

ідентифікацію шляхів і методологію вирішення проблеми, яка виникла чи може 
виникнути (25%), окреслення шляхів вирішення специфічних (неординарних) 

проблем (25%). 

Контроль якості вищої освіти, засоби діагностики та методи оцінювання 

детально зазначені у «Положенні про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу» та відповідно у 

робочих програмах навчальних дисциплін. 
 

 
4. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.   

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ 

ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

ТЕМА 1. Поняття та особливості інформаційного менеджменту як сфери 
управління (14 год.) 

Поняття інформаційного менеджменту. Сфера, основні задачі та цілі 
інформаційного менеджмента. Правові аспекти інформаційного менеджменту.  

Інформація для стратегічних рішень. Інформація для тактичних рішень. 
Інформація для вирішення оперативних питань.   
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ТЕМА 2. Основи управління інформаційною службою: задачі, 
організаційна структура, проблеми (14 год.) 

Особливості організації в сфері обробки інформації на підприємстві. 

Організація обробки інформації на підприємстві.  
Поняття ―управлінська інформація‖. Типи та категорії управлінської 

інформації.  
Концепція сервісної моделі ІТ в діяльності інформаційної служби. 

Модель процесів інформаційної служби ITIL/ITSM.  
 
ТЕМА 3. Особливості управління персоналом в сфері інформатизації (10 
год.) 

Особливості управління персоналом в сфері інформатизації. Проблеми 

персоналу інформаційних систем.  
Роль інформаційних менеджерів в організації. Роль інформації в 

діяльності менеджера.  
Менеджмент змін в прикладних сферах при їх інформатизації. 

Характеристика умов введення змін.  
 

ТЕМА 4. Управління життєвим циклом інформації. Стратегічне 
планування в середовищі інформаційної системи підприємства 

  Сутність концепції управління життєвим циклом інформації (ILM). 
Бізнес-задачі та процес ILM. Технології й архітектури ILM-рішень.  

Основи стратегічного планування інформаційних систем. Організація 
стратегічного планування. Ефективність стратегічного планування. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА КОМПОНЕНТИ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 
ТЕМА 5.  Управління інформаційними системами на сучасному етапі (14 
год.) 

Історія розвитку стандартів управління. Стандарт ERP. Стандарт MRP. 
Стандарт MRP-II.  Характеристика APS-систем. Сутність та перспективи 

розвитку СІМ-систем (Computer Integrated Manufacturing).  
Модель корпоративного управління інформаційними технологіями - ІТ 

Governance. Стандарти і методології, що використовуються в системі IT 
Governance. 

 
ТЕМА 6. Функціонування компонентів інформаційного суспільства на базі 

інформаційного менеджменту (10год.) 

Сутність та особливості інформаційної логістики. Принципи побудови 

інформаційних логістичних систем.  
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Консалтинг та інформаційний менеджмент. Класифікація консалтингових 
послуг в галузі інформаційних технологій.  

Сутність та особливості бізнес-реінжинірингу. Системне проектування 

корпоративних інформаційних систем.  
 

ТЕМА 7. Управління інформаційними технологіями за СОВІТ (10 год.) 

Опис стандарту СОВІТ. Управління й аудит ІТ відповідно до СОВІТ. 

Принципи управління ІТ відповідно до СОВІТ. Принципи ІТ-аудиту відповідно 
до СОВІТ. Моделі проведення ІТ-аудиту. Взаємозв'язок СОВІТ з іншими 

методиками і стандартами Спільне використання ITIL і СОВІТ. 
 

ТЕМА 8. Економічна ефективність діяльності інформаційної служби (10 

год.) 

Поняття економічної ефективності ІС та проблеми її оцінювання. 
Методики оцінювання ефективності ІТ- інвестицій та їх використання. 

Економічна ефективність діяльності інформаційної служби організації. 
Вимірювання результативності інформаційної служби і збалансована система 

показників (BSC).  
 Управління капіталовкладеннями в сфері інформатизації. Прийняття 

рішень про інвестиції в сферу ІТ. 
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