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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Ресурс годин на вивчення дисципліни «Інформаційний менеджмент» згідно з чинним 

РНП, розподіл по семестрах і видах навчальної роботи для різних форм навчання 

характеризує таблиця 1.  

 

Таблиця 1 – Розподіл годин, виділених на вивчення дисципліни «Інформаційний 

менеджмент» 

 

Найменування показників 

Всього 
Розподіл по семестрах 

Семестр 7 Семестр 8 

Денна 
форма 

навчання 
(ДФН) 

Заочна 
(дистан 
ційна) 
форма 

навчання 

(ЗФН) 

Денна 
форма 

навчання 
(ДФН) 

Заочна 
(дистанці

йна) 
форма 

навчання 

(ЗФН) 

Денна 
форма 

навчання 
(ДФН) 

Заочна 
(дистан

ційна) 
форма 

навчання 

(ЗФН) 

Кількість кредитів ЕСТS   5 5 5 5   

Кількість модулів 1 1 1 1   

Загальний обсяг часу, год 150 150 150 150   

Аудиторні заняття, год, у т.ч.: 44 12 44 12   

лекційні заняття 18 4 18 4   

семінарські заняття - - - -   

практичні заняття  26 8 26 8   

лабораторні заняття - - - -   

Самостійна робота, год, у т.ч. 106 138 106 138   

виконання курсової роботи 30 30 30 30   

виконання контрольних 

(розрахунково-графічних) робіт  
- 14 - 14   

опрацювання матеріалу,  

викладеного на лекціях  
16 24 16 24   

опрацювання матеріалу, 

винесеного на самостійне 

вивчення 

28 38 28 38   

підготовка до практичних  

занять та контрольних заходів  
18 12 18 12   

підготовка звітів з лабораторних 

робіт 
-  -    

підготовка до екзамену 14 20 14 20   

Форма семестрового контролю  захист курсової 

роботи, 

іспит 

захист курсової 

роботи, 

іспит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

Стрімкий розвиток і застосування в Україні новітніх інформаційних технологій дають 

можливість фахівцям з менеджменту, економіки, права, гуманітарних наук тощо перейти до 

нових форм і методів роботи з інформацією, зокрема до організації інформаційної діяльності 

в організації. Сьогодні відпала потреба акумулювати потрібні традиційні чи електронні 

видання необхідно зосереджувати в установі електронні інформаційні моделі, які ведуть до 

потрібних джерел. Доступ до інформації є їх головною та перспективною характеристикою. 

Проте робота з інформацією як ресурсом, що складається зі знаньґрунтується на відповідних 

принципах, законах та технологіях і, таким чином, потребує певної інформаційної 

підготовки, особливо в галузі інформаційного менеджменту. Це є головним аспектом у 

системі підготовки бакалаврівзі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа». Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра передбачає такі вимоги до 

знань та умінь фахівця: знання можливості сучасних технічних засобів збирання, 

відображення та передавання інформації, уміння ставити завдання автоматизованої її 

обробки, використання сучасних інформаційних технологій при інформаційному 

моделюванні інформаційних процесів на підприємстві, тощо. Усі ці та інші питання 

розглядаються в рамках вивчення дисципліни «Інформаційний менеджмент». 

 

Мета вивчення дисципліни – набуття бакалаврами компетенцій щодо мети, завдань, 

структури, методології використання інформаційного менеджменту як процесу використання 

й управління інформаційними ресурсами організації з урахуванням особливостей інформації 

як стратегічного ресурсу та одного із засобів досягнення завдань, що стоять перед 

організацією, установою, фірмоюв сучасному постінформаційному суспільстві. 

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі результати 

навчання через знання, уміння та навички: 

- демонструвати знання основних категорій інформаційного менеджменту; 

- демонструвати знання базових аспектів кількісно-якісного критеріального аналізу 

інформації та інформаційних ресурсів; 

- здатність аналізувати сучасний стан розвитку інформаційних технологій; 

- навички аналізу інформаційної продукції на інформаційному ринку; 

- демонструвати знання основних видів інформаційних моделей та їх характеристик; 

- навички здійснення ефективної комунікаційної політики в організації на сучасних 

засадах; 

- здатність здійснювати інформаційне моделювання інформаційних потоків в 

організації; 

- демонструвати уміння використовувати інформаційно-пошукові системи Інтернет для 

здійснення професійних аналітичних завдань; 

- здатність розробляти інформаційне забезпечення для потреб організації; 

- демонструвати уміння проведення реінжинірингу інформаційних процесів на 

підприємстві; 

- здатність проектувати сучасні комунікаційні канали організації враховуючи 

комунікаційні бар’єри та інформаційні шуми. 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей, передбачених освітньо-професійною програмою першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа»: 

 

загальних: 

ЗК1 – здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 



ЗК2 – здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК3 – знання і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

ЗК6 – навички використання інформаційних й комунікативних технологій; 

ЗК7 – здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел; 

 

фахових: 

ФК1 – здатність здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, 

організацію, зберігання, розповсюдження та надання в користування інформації та знань у 

будь-яких форматах; 

ФК2 – здатність використовувати методи систематизації, пошуку, збереження, 

класифікації інформації для різних типів контенту та носіїв; 

ФК7 – здатність впроваджувати інноваційні технології виробництва інформаційних 

продуктів і послуг, підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів 

інформаційних установ; 

ФК8 – здатність проектувати та створювати документно-інформаційні ресурси, 

продукти та послуги; 

ФК11 – здатність використовувати автоматизовані інформаційно-пошукові системи, 

організовувати електронні бібліотеки та архіви; 

ФК 14 – здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності, постійного 

підвищення рівня інформаційної культури. 

 

Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати навчання, 

передбачені відповідним стандартом вищої освіти України: 

РН1 – знати і розуміти наукові засади організації, модернізації та впровадження 

новітніх технологій в інформаційній діяльності; 

РН4 – застосовувати у професійній діяльності технології інформаційного менеджменту, 

методологію вивчення та задоволення інформаційних потреб користувачів; 

РН5 – узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній із 

її пошуком, накопиченням, зберіганням та використанням; 

РН9 – оцінювати можливості застосування новітніх інформаційно-комп’ютерних та 

комунікаційних технологій для вдосконалення практик виробництва інформаційних 

продуктів і послуг; 

РН11 – здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання професійних 

завдань; 

РН12 – застосовувати сучасні методики і технології автоматизованого опрацювання 

інформації, формування та використання електронних інформаційних ресурсів та сервісів; 

РН18 – навчатися з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

3.1 Тематичний план лекційних занять 

 

Тематичний план лекційних занять дисципліни «Інформаційний менеджмент» 

характеризує таблиця 2. 

 

Таблиця 2 – Тематичний план лекційних занять  

Шифр 
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

тем (T) та їх зміст 

Обсяг годин Література 

ДФН ЗФН 
порядковий 

номер 

М 1 Інформаційні процеси в інформаційному менеджменті 18 4  

ЗМ1 Інформаційний менеджмент та його складові 6 2  

Т 1.1 

Інформаційного менеджменту в контексті 

інформаційної економіки. 

Інформаційна економіка та інформаційний менеджмент. 

Інформаційний менеджмент (ІМ): трактування та 

визначення. Предмет і завдання ІМ. Основні концепції ІМ. 

2  3, 4, 6, 7 

Т 1.2 

Інформація, інформаційні потоки та інформаційні 

ресурси в процесах управління. 

Інформація та її роль в процесі управління. Кількість та 

якість інформації. Інформаційні потоки. Інформаційні 

ресурси (ІР) організації та їх класифікація. 

2  
1, 2, 3, 4, 6, 

7, 10 

Т 1.3 
Інформаційні технології в сучасному бізнесі. 

Поняття та види ІТ. Класифікація ІТ. Концепція ІТ. 

Проблеми та тенденції розвитку ІТ. Концепція АРМ. 

2  
1, 3, 4, 6, 7, 

10 

ЗМ2 Процеси інформаційного забезпечення менеджменту 10 2  

Т 2.1 

Характеристика інформаційних систем. Інформаційне 

забезпечення. 

Поняття ІС. Структура та види ІС. Проектування та 

впровадження ІС. Поняття та структура інформаційного 

забезпечення. 

2  
1, 2, 3, 4, 6, 

7, 10 

Т 2.2 

Основи реінжинірингу бізнес-процесів. 

Поняття реінжинірингу бізнес-процесів (РБП). Типи та 

види РБП. Етапи проведення реінжинірингу. 

2  1, 3, 4 

Т 2.3 

Інформаційне моделювання. 

Поняття та типи моделей. Інформаційне моделювання. 

Концептуальна модель системи управління об’єктом. 

Концептуальна модель системи об’єктивного 

інформаційного забезпечення менеджменту. 

2  3, 4, 6, 7, 8 

Т 2.4 

Сучасні комунікативні процеси  

в системі управління організації. 

Суть комунікації в процесі управління. Класифікація 

комунікацій компанії. Бар’єри та фільтрація інформації. 

Новітні засоби професійної комунікації в організації. 

2  
1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 10 

Т 2.5 

Інформаційний моніторинг. Інформаційний аудит. 

Характеристика моніторингу. Інформаційний моніторинг. 

Інтернет-моніторинг. Інформаційний аудит: загальна 

характеристика. 

2  4, 7 



Продовження табл. 2 

Шифр 
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

тем (T) та їх зміст 

Обсяг годин Література 

ДФН ЗФН 
порядковий 

номер 

ЗМ3 
Інформаційні системи в Інтернет.  

Інформаційна безпека. 
2  

 

Т 3.1 

Інформаційні системи та технології в мережі Інтернет. 

Інформаційна безпека. 

Огляд Інтернет-технологій. Інформаційні системи в 

мережі Інтернет. Віртуальна зайнятість. Інтернет-загрози. 

Інформаційна безпека. 

2  
1, 3, 4, 6, 7, 

10 

 

 

Всього: 

 Модуль 1 – змістових модулів – 3. 

 

 

 

3.2 Теми практичних занять 

Теми практичних занять дисципліни «Інформаційний менеджмент» наведено у 

таблиці 3. 

 

Таблиця 3 – Теми практичних занять 

Шифр 
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

тем практичних занять 

Обсяг 

годин 
Література 

ДФН ЗФН 
порядковий 

номер 

М1 Інформаційні процеси в інформаційному менеджменті 26 8  

ЗМ1  Інформаційний менеджмент та його складові 10 4  

П 1.1 
Особливості інформаційного менеджменту. Сучасні 

тенденції розвитку інформаційного менеджменту. 2  
1п, 3, 4, 6, 7, 

8, 10 

П 1.2 
Аналіз інформації у процесі управління організацією. 

Професійний пошук інформації в Інтернет. 
2  

1п, 1, 2, 3, 4, 

6, 7, 10 

П 1.3 Аналіз структури інформаційних потоків. 2  
1п, 1, 3, 4, 6, 

7, 10 

П 1.4 
Класифікація та життєвий цикл інформаційних ресурсів. 

2  
1п, 1, 2, 3, 4, 

6, 7, 10 

П 1.5 
Використання інформаційних технологій в сучасному 

бізнесі. 
2  

1п, 1, 3, 6, 7, 

10 

ЗМ2 Процеси інформаційного забезпечення менеджменту 14 4  

П 2.1 
Аналіз інформаційних систем та інформаційного 

забезпечення підприємства.  
2  

1п, 1, 2, 3, 4, 

6, 7, 8, 10 

П 2.2 Реінжиніринг бізнес-процесів. 2  1п, 1, 3, 6, 7 

П 2.3 
Характеристика інформаційних моделей. Інформаційне 

моделювання. 
2  1п, 3, 6 

П 2.4 

Комунікативна політикаорганізації та інформаційно-

комунікаційні технології. Сучасні форми професійної 

комунікації. 

4  
1п, 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 10 

 



Продовження табл. 3 

Шифр 
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

тем практичних занять 

Обсяг годин Література 

ДФН ЗФН 
порядковий 

номер 

П 2.5 

Особливості використання інформаційного 

моніторингу та інформаційного аудиту в діяльності 

організації. 

2  1п, 1, 2, 6 

П 2.6 Моніторинг згадувань об’єктів в мережі Інтернет. 2  1п, 1, 7 

ЗМ 3 
Інформаційні системи в Інтернет.  

Інформаційна безпека. 
2 2  

П 3.1 

Характеристика сучасних інформаційних систем в 

мережі Інтернет та Інтернет-технології. Інформаційна 

безпека. 

2  
1п, 1, 3, 4, 

6, 7, 10 

 

 

 

3.3 Завдання для самостійної роботи студента 

 

Перелік матеріалу, який виноситься на самостійне вивчення, наведено у таблиці 4. 

 

Таблиця 4 – Теоретичний матеріал, що виноситься на самостійне вивчення 

Шифр 
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  питання, які 

виносяться на самостійне вивчення (СВ) 

Обсяг 

годин 

Література 

порядковий 
номер 

М 1 Інформаційні процеси в інформаційному менеджменті 28  

ЗМ1 Інформаційний менеджмент та його складові 8  

Т 1.1 
Поняття інформаційного менеджменту. Сучасні тенденції 

розвитку інформаційного менеджменту.  
4 

1с, 2с, 3, 4, 

6, 7, 10 

Т 1.4 Новітні види інформаційних технологій. 4 
1с, 2с, 1, 3, 

4, 6, 7, 10 

ЗМ2 Процеси інформаційного забезпечення менеджменту 16  

Т 2.2 Реінжиніринг інформаційних процесів в організації. 4 2с, 1, 3, 4 

Т 2.3 
Сучасні інформаційні моделі та сфери їх застосування. 

Інформаційне моделювання засобами цифрових технологій. 4 
2с, 3-4, 6, 

10 

Т 2.4 
Сучасні види та форми професійної комунікації. Інтерактивні 

комунікації 4 
1с, 2с, 1, 2,  

4, 5, 6, 7, 10 

Т 2.5 
Види інформаційного моніторингу. Процес здійснення 

інформаційного аудиту.  
4 2с, 4, 7 

ЗМ 3 Інформаційні системи в Інтернет. Інформаційна безпека. 4  

Т 3.1 
Інтернет-технології у віртуальних спільнотах та на веб-

форумах. 
4 

1с, 2с, 1, 3, 

4, 6, 7, 10 

 

Як окремий вид самостійної роботи – зараховуються отримані сертифікати з 

навчальних Інтернет-платформ (GoogleDigitalWorkshop, Prometheus, Coursera та ін.), як 

поглиблене вивчення окремих тем згідно робочої програм, якщо вони є релевантними до тем 

лекційних та практичних занять з дисципліни «Інформаційний менеджмент». Оцінюється у 

додаткових 10 балів.   

 

Інші види самостійної роботи та загальний її баланс характеризує таблиця 1. 



3.4 Курсове проектування  

 

Тематика та зміст курсової роботи з дисципліни «Інформаційний менеджмент», що 

виконується студентами, визначаються завданням на курсове проектування. Тематика 

курсового проектування сприяє формуванню у студентів компетентностей та результатів 

навчання, наведених у розділі 2 робочої програми. 

Індивідуальні завдання студента  як спеціальний розділ  входять у завдання на курсову 

роботу.  
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4.4 Література та методичне забезпечення курсового проектування 
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4.6 Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Законодавство України. URL:http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index 

2.Національна бібліотека імені В.І.Вернадського.URL:http://nbuv.gov.ua/ 

3.Association of Records Managers and Administrators (ARMA 

International)URL:https://www.arma.org/ 

4. Association of Intelligent Information Management (AIIM)URL:https://www.aiim.org/ 

5. Prometheus – он-лайн курси. URL:https://prometheus.org.ua/ 

6. Школа HMR. URL:http://www.shkolahrm.ua/ 

7. журнал «Український інформаційний простір». URL: http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/ 

8. фільм «Сфера» («TheCircle»). Режисер: Джеймс Понсольдт. ОАЕ-США. 2017. 

URL:https://rezka.ag/films/fiction/23511-sfera-2017.html 

9. фільм «Кадри» («TheInternship»). Режисер: Шон Леві. США. 2013. 

URL:https://rezka.ag/films/comedy/575-kadry-2013.html 

 

 

 

Інші електронні ресурси за темою дисципліни, які здобувач має знайти і вивчити 

самостійно 
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5 МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 
 

Оцінювання знань студентів проводиться за результатами засвоєння теоретичного 

матеріалу та виконання практичних завдань під час семінарсько-практичних занять протягом 

семестру.  

Контроль рівня засвоєння теоретичних знань за змістовими модулями 

(ЗМ1+ЗМ2+ЗМ3) проводиться в кінці семестру у формі колоквіуму (усна або письмова 

форма, на розсуд викладача). 

Контроль рівня засвоєння умінь на навичок набутих під час вивчення дисципліни 

«Інформаційний менеджмент» проводиться під час занять у формі індивідуальних, 

професійно-зорієнтованих, креативно-логічних та колективних завдань, які виконують 

студенти. 

Схему нарахування балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни наведено в 

таблиці 5. 
 

Таблиця 5 – Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань студентів з 

дисципліни «Інформаційний менеджмент» 

Види робіт, що контролюються 
Максимальна 
кількість балів 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістових модулів ЗМ1-3 

(колоквіум) 
20 

Контроль засвоєння практичних навичок змістового модуля ЗМ1 30 

Контроль засвоєння практичних навичок змістового модуля ЗМ2 40 

Контроль засвоєння практичних навичок змістового модуля ЗМ3 10 

Усього 100 

  

 
Схему нарахування балів при виконанні та захисті курсової роботи наведено у 

відповідних методичних вказівках з курсового проектування.  

 

Остаточне оцінювання екзамену з дисципліни «Інформаційний менеджмент» 

проводиться відповідно до вимог чинного Положення «Про систему поточного і 

підсумкового контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу студентів». 

Екзамен з дисципліни «Інформаційний менеджмент» виставляється студенту 

відповідно до чинної шкали оцінювання, що наведена нижче. 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів  

за всі види 

навчальної діяльності 

ОцінкаECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку,  
курсового проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

67-74 D 
задовільно  

60-66 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

курсу 
 

 

 


