
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   Інформаційний менеджмент 

2. Тип  вибіркова  

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

       

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Менеджмент і адміністрування 

2. Статистичне моделювання та прогнозування економічних процесів 

3.    Економіка підприємства 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1.Управління бізнес-процесами в ТК 

2. Управління інноваціями  

3.Стратегічне управління. 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1.Сутність процесу розробки та удосконалення  проектів на рівні 

підприємства 

1. Аналізувати інформацію та приймати раціональні рішення  
 

2. Особливості ТК при підготовці документів 
2. Реалізовувати особливості системи управління в діяльності  

підприємства 

3 Основні аспекти оперативних та тактичних планів діяльності  

підприємства 
 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Узагальнення теоретичних та методологічних основ 1.Застосовувати інформаційні системи та сучасні інформаційні 
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інформаційного менеджменту. технології в управлінні. 

2. Формування базових знань та придбання навичок 

необхідних для управління інформаційними ресурсами. 

 

2. Впроваджувати заходи підвищення ефективності інформаційного 

менеджменту. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1.Використовувати методологію та інструментарій управління: інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю. 

2.Уміти застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, а також міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації 

управлінських та загально-організаційних структур. 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 

Лекція 1 

Тема 1. Поняття і сутність 

менеджменту . 

. 

 

1.Поняття менеджменту та 

необхідності управління 

організаціями.  

2.Менеджмент як наукова система 

організації.  

3.Поняття «менеджмент», 

«управління» та «керування».  

4.Сутність менеджменту. Загальні 

характеристики організації. 

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

Лекція 2 

 Тема 2. .Функції, методи та 

принципи менеджменту 

 

1.Поняття функцій менеджменту.  

2.Функції менеджменту як види 

управлінської діяльності.  

3.Особливості формування 

функцій менеджменту. 

4. Класифікація і характеристика 

функцій менеджменту 

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

Лекція 3 
Тема 3. Організація як об’єкт 

управління.  

1.Поняття організації як об’єкту 

управління, її цілі і задачі.  

2.Складові організації.   

3.Класифікації організацій, 

формальні і неформальні 

організації.  

 

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

Лекція 4 

Тема 4. Внутрішнє та 

зовнішнє середовище 

організацій. 

 

1.Загальні характеристики 

зовнішнього середовища: 

об'єктивність, взаємозв'язок 

факторів, складність, 

 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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динамічність, невизначеність. 

2.Внутрішнє середовище 

організації: цілі, структура, 

завдання, технологія і персонал. 

3. Зовнішнє середовище 

організації прямого впливу - 

постачальники, посередники, 

споживачі, конкуренти, закони й 

установи державного 

регулювання;  

 

Лекція 5 

Тема 5. Здійснення процесу 

управління. 

 

1.Процес управління як сукупність 

взаємопов'язаних і взаємодіючих 

функцій, методів, управлінських 

рішень та інших категорій 

менеджменту.  

2.Мета управлінського процесу, 

його учасники, предмет, засоби 

здійснення.  

3.Управлінський цикл.  

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

Семінар 1 

 

Тема 1. Поняття і сутність 

менеджменту . 

. 

 

1.Розподіл загальної роботи в 

організації. Складові успіху 

організації.  

2..Результативність. Ефективність. 

Основні складові та сфери 

менеджменту.  

3.Загальна системна модель 

організації. Цикл менеджменту. 

4.Менеджмент як вид професійної 

діяльності. 

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

Семінар 2 

 

 Тема 2. .Функції, методи та 

принципи менеджменту 

 

1.Загальні (основні), конкретні 

(спеціальні) функції менеджменту. 

2.Динамічний взаємозв'язок 

конкретний і загальних функцій.  

3..Механізм реалізації конкретних 

функцій менеджменту на засадах 

використання загальних. 

4. Сутність та класифікація 

методів менеджменту.  

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

Семінар 3 
Тема 3. Організація як об’єкт 

управління.  

1.Горизонтальний і вертикальний 

поділ праці в організаціях, рівні 

управління.  

2.Організація як відкрита 

 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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динамічна система: керуюча та 

керована підсистеми.  

3.Модель організації як відкритої 

системи: параметри «входу», 

процес перетворення, параметри 

«виходу». 

Семінар 4 

Тема 4. Внутрішнє та 

зовнішнє середовище 

організацій. 

 

1.Загальні характеристики 

зовнішнього середовища: 

складність, динамічність, 

невизначеність. 

2.Внутрішнє середовище 

організації: технологія і персонал. 

3. Зовнішнє середовище 

організації прямого впливу - 

постачальники, посередники, 

споживачі. 

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

Семінар 5 

Тема 5. Здійснення процесу 

управління. 

 

1.Управлінські процедури. 

2.Цілевизначення, інформаційне 

забезпечення процесу управління.,  

3. Аналітична діяльність, вибір 

варіанту дій, реалізація рішення, 

зворотний зв'язок процесу 

управління. 

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

Розділ 2 

 

Лекція 6 

Тема 6. Інформаційний 

менеджмент: цілі, завдання 

та методи 

 

1.Поняття «інформація» та 

«менеджмент» як складові поняття 

«інформаційний менеджмент».  

2.Концептуальні підходи до 

визначення змісту поняття 

«інформаційний менеджмент».  

3.Розвиток наук інформаційно-

комунікаційного циклу. 

4.Інформатика як фундаментальна 

основа процесів інформатизації.  

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

Лекція 7 

Тема 7. Інформаційні 

системи і технології та їх 

еволюція 

 

1.Сутність і 

видиінформаційних систем.  

2.Поняття системи, 

характеристики та 

властивостісистеми. 3.Інформаційна 

система (ІС) – визначення, місія, цілі 

і задачі, компоненти ІС.  

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

Лекція 8 
Тема 8. Інформаційні 

ресурси та потоки установи.. 

1.Характеристики інформації.  

2.Класифікація управлінської 
 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
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  інформації Інформаційна модель 

організації як схема потоків 

інформації, що використовується в 

процесі управління. 3.Стандарти 

розробки інформаційних моделей 

організації.  

4.Поняття інформаційних ресурсів 

організації - базової складової 

інформаційного менеджменту.  

5.Життєвий цикл інформаційного 

ресурсу. 

Лекція 9 

Тема 9. Інформаційна 

система як засіб 

вдосконалення управління 

інформаційними ресурсами 

 

1.Класифікація інформаційних 

систем.  

2.Інформаційна система 

економічного об'єкта. 

3. Інформаційна система в контурі 

системи управління.  

4.Менеджмент інформаційних 

систем.  

5.Менеджмент інформаційних 

систем як інтегрована організаційна 

стратегія управління 

автоматизованою інформаційною 

інфраструктурою організації. 

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

Лекція 10 

Тема 10. Принципи 

функціонування системи 

управління інформаційними 

ресурсами. 

1.Інформаційна діяльність у системі 

організаційного управління в умовах 

функціонування автоматизованих 

систем.  

2.Концептуальні моделі 

«електронних офісів»: інформаційна 

модель, комунікаційна модель, 

соціотехнічна модель.  

3.Викривлення повідомлень.  

4.Інформаційні перевантаження.  

   

Семінар 6 

 

Тема 6. Інформаційний 

менеджмент: цілі, завдання 

та методи 

 

1.Сфера діяльності інформаційного 

менеджера.  

2.Завдання діяльності 

інформаційного менеджера.  

3.Сучасні підходи до вивчення 

структури діяльності у галузі 

інформаційного менеджменту.  

4.Інформаційний та управлінські 

підходи.  

 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
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Семінар 7 

 

Тема 7. Інформаційні 

системи і технології та їх 

еволюція 

 

1.Загальнонауковіосновитеорії 

систем і системного підходу. 

2. Сутність системного підходу, 

основніпринципи та 

характерніознаки. 3.Інформаційні 

технології – визначення, 

етапирозвитку та класифікація по 

різнихознаках. 

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

 

Семінар 8 

Тема 8. Інформаційні 

ресурси та потоки установи.. 

  

1. Функції менеджменту на різних 

етапах життєвого циклу 

інформаційного ресурсу.  

2.Визначенняпоняттяінформаційног

о потоку.  

3.Характеристики інформаційного 

потоку. 

4.Видииінформаційнихих потоків в 

організації і їх зміст.  

5.Документальні і не документальні 

канали інформації.  

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

Семінар 9 

Тема 9. Інформаційна 

система як засіб 

вдосконалення управління 

інформаційними ресурсами 

 

1.Життєвий цикл автоматизованої 

інформаційної системи.  

2.Функції управління на кожному з 

етапів існування інформаційної 

системи. 3.Розробка стратегії 

автоматизації.  

4.Створення інформаційної системи 

та її впровадження.  

 

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

 Семінар 10 

Тема 10. Принципи 

функціонування системи 

управління інформаційними 

ресурсами. 

1.Незадовільна структура 

організації.  

2.Заходи з удосконалення процесів 

обміну інформацією.  

3.Етапи життєвого циклу 

інформаційного ресурсу.  

4.Визначення цілей (особистих, 

корпоративних, суспільних) і змісту 

інформації, необхідної для їх 

досягнення.  

   

 
Самостійна 

робота 

Тема 1. Поняття і сутність 

менеджменту 

Тема 2. .Функції, методи та 

принципи менеджменту 

Тема 3. Організація як 

об’єкт управління. 

1.Менеджер та його можливості. 

Рівні менеджменту.  

1 Менеджер та його можливості. 

Рівні менеджменту. 

2. Методи менеджменту як 

сукупність способів впливу 

1.Визначати та обґрунтовувати 

ролі менеджера в організації.  

2.Окреслювати необхідні якості 

менеджера. 

3. Запроваджувати методи 

менеджменту як результат 

  

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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Тема 4. Внутрішнє та 

зовнішнє середовище 

організацій. 

Тема 5. Здійснення процесу 

управління. 

Тема 6. Інформаційний 

менеджмент: цілі, завдання 

та методи 

Тема 7. Інформаційні 

системи і технології та їх 

еволюція 

Тема 8. Інформаційні 

ресурси та потоки установи.. 

Тема 9. Інформаційна 

система як засіб 

вдосконалення управління 

інформаційними ресурсами 

Тема 10. Принципи 

функціонування системи 

управління інформаційними 

ресурсами.  

керуючої системи управління на 

керовану.  

4.Концепції життєвого циклу 

організації. корпоративна культура.. 

5.Особливості процесу управління: 

безперервність, нерівномірність, 

циклічність, послідовність, 

надійність.  

6.Галузі, на перетині яких 

розвивається інформаційний 

менеджмент.  

7.Властивості, переваги і недоліки 

не документальних повідомлень.  

8.Визначення документа.  

9. Супровід інформаційної системи.  

10.Функції управління на кожному з 

етапів життєвого циклу 

інформаційного ресурсу. 

 

 

виконання функцій 

менеджменту.  

4. Організовувати роботу 

колективів (груп) працівників в 

організації 

5. Охарактеризувати 

класифікацію функцій 

менеджменту. 

6. Володіти основами ведення 

електронного документообігу. 

7. Застосовувати різновиди 

документів залежно від 

ситуації.. 

 8.Знати ситуації застосування 

первинних та вторинних 

документів.  

9.Властивості документальних 

джерел інформації. 

10.Обгрунтування вироблення 

нової стратегії автоматизації 

 

 

 

 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1.Дяченко Т.О. Основи менеджменту: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2010. – 176 с. 

2.Маркіна І. А. Менеджмент організації: навчальнийпосібник / І. А. Маркіна, Р. І. Біловол, В. А. Власенко. - К.: ЦУЛ, 2013. - 248 с. 

3.Михайлов С.І.Менеджмент: Навчальний посібник / С.І. Михайлов, Т.І. Балановська, О.В. Новак, О.П. Гогуля та ін. / За ред. С.І. Михайлова. – К.: 

НУБіП України, 2013. – 536 с. 

4.Мостенська Т.Л. Менеджмент: підручник / Т.Л. Мостенська, В.О. Новак, М.Г. Луцький, О.В. Ільєнко. - 2-ге видання. - К.: Кондор, 2012. - 758 с. 

5.Осовська Г.В. Основи менеджменту: Підручник. Видання 4-е, перероблене і доповнене / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: «Кондор», 2012. – 

664 с. 

6. Business Process Model and Notation [Electronic resource]. – Access mode : http://www.bpmn.org.  

7.Інтернет-портал для управлінців Менеджмент.com.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.management.com.ua/hrm/motivation.php.  

8.Сайт електронної бібліотеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/books-text-2031.html.  

9.Науковий журнал «Економічний форум» [Електронний ресурс]. / Режим доступу : http://eforum-lntu.com/archive.html.  

10.Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» [Електрон. ресурс] / Режим доступа : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua. 

http://www.management.com.ua/hrm/motivation.php
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/


 8 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Модульне контрольне тестування 1  
Модульне контрольне тестування 2 

Залік 
11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Комп’ютери с програмним забезпеченням для виконання практичних робіт: Microsoft Project,OpenProj, GanttProject, Microsoft Excel, Microsoft 

Visio 

 

 


