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Методична розробка містить пояснювальну записку, навчальнотематичний план, зміст самостійної роботи з дисципліни «Інформаційний
менеджмент»: питання для самоаналізу та самоперевірки, завдання для
робіт, а також список літератури.

ЗМІСТ
1. Пояснювальна записка.
2. Тематичний план з тем, які винесені на самостійне вивчення.
3. Зміст самостійної роботи .
4. Список рекомендованої літератури.

І.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Виникнення наприкінці 70-х років ХХ ст. концепції інформаційного
менеджменту, пов‘язаної з інформаційними важелями управління, значною
мірою сприяла розвитку нової індустрії в цій галузі.
Інформація, ставши основним стратегічним ресурсом і продуктом,
дозволяє не тільки значно підвищити роль інформаційного чинника у процесах
прийняття управлінських рішень, а й застосовувати якісно нові технології для
задоволення інформаційних потреб, дає змогу бачити найповнішу і реальнішу
картину бізнесу.
Ефективне використання інформації неможливе без підготовлених для
роботи з нею фахівців, здатних визначати потреби в її використанні,
застосовувати форми, методи і технології управління нею.
Зазначене потребує ґрунтовної інформаційної підготовки фахівців з
менеджменту, економіки і підприємництва. Саме це і забезпечує інформаційний
менеджмент як сукупність методів управління інформацією,
що
підтримуються розвитком інформаційних технологій, а також потребами
споживача інформації. Як вид інформаційний менеджмент спрямовується на
ефективну організацію інформаційної діяльності, на створення матеріальних
передумов доступу до інформації
і
забезпечення
інформаційнокомунікаційних процесів в організації.
Технології інформаційного менеджменту є не тільки невіддільною
складовою процесу управління організацією, а й часткою процесів
формування й активного використання наявних інформаційних ресурсів
організації.
Мета викладання дисципліни – сформувати у студентів знання з
інформаційного менеджменту як виду, що спрямований на управління
інформацією як стратегічним ресурсом та одним із засобів досягнення завдань,
що постають перед організацією; набути навичок з управління інформаційними
ресурсами, інформаційними потоками, інформаційними процесами з
урахуванням особливостей інформації.
Навчальний час, відведений для СРС, регламентується нормативними
документами МОНУ, навчальним (робочим навчальним) планом і знаходиться
в межах від 1/3 до 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для
вивчення конкретної навчальної дисципліни.
Метою СРС є системне і послідовне засвоєння в повному обсязі
навчальної програми та формування у студентів самостійності у здобутті і
поглибленні знань як риси характеру, що сприятиме підвищенню
конкурентоспроможності майбутніх фахівців на світовому ринку праці.
Основними завданнями СРС є послідовне вироблення навичок
ефективної самостійної професійної (практичної й науково-теоретичної)
діяльності на рівні європейських і світових стандартів.
Самостійна робота студента повинна бути виконаною особисто
студентом, розкрити та проаналізовані актуальні проблеми з певної теми або її
окремих аспектів; продемонстрована достатня компетентність автора у
розкритті питань, що досліджуються; містити певні елементи новизни (при

виконанні науково- дослідної роботи). Письмова СРС оформляється відповідно
до вимог документів, що стосуються виконання та оформлення наукових,
навчально-методичних та інших робіт
2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ТЕМ, ЯКІ ВИНЕСЕНІ НА
САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ.
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3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
РОЗДІЛ ІІІ СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ
РЕСУРСАМИ
СРС 3.1. Модель “ електронного офісу”.
Проаналізувати інформаційну діяльність у системі організаційного
управління
в
умовах
функціонування
автоматизованих
систем.
Концептуальні моделі «електронних офісів». Інформаційно-технологічний
простір системи інформаційного забезпечення організації. Структурно
функціональний склад інформаційного середовища організації. Основні види
інформаційних обмінів в організації. Інформаційні потоки в організації.
Основні характеристики інформаційного потоку. Види інформаційних бар‘єрів.
Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1.Які існують основні моделі «електронних офісів»? У чому полягає
сутність кожного з них?
2. Які бар‘єри існують на шляху інформаційних потоків організації?
3. Назвіть основні ознаки інформаційних потоків.
Завдання для СРС:
1. Опрацювати тему за допомогою лекційного матеріалу і списку
рекомендованої літератури, підготуватися до опитування за питаннями
для самоперевірки.
2. Навести приклади бар‘єрів, які існують на шляху інформаційних потоків
у системі міжнародної інформації.
3. Обґрунтувати переваги і недоліки кожної з моделей «електронного
офісу».
4. Порівняти поняття „об‘єктивні інформаційні бар‘єри‖ і „суб‘єктивні
інформаційні бар‘єри‖.

5. Виконати аналіз можливості появи нових інформаційних бар‘єрів із
впровадженням електронних засобів комунікацій
Рекомендована література: 39-41.
СРС 3.2. Комунікативна політика організації
Опрацювати цілі формування комунікаційної політики.
Реалізація
внутрішньої комунікаційної політики організації. Реалізація зовнішньої
комунікаційної політики.
Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1.Яке значення вкладається у вираз „капіталпублічності‖?
2. Якими засобами забезпечується відкритість діяльності організації?
3. На які цілі спрямована внутрішня комунікативна політика?
Завдання для СРС:
1.Опрацювати тему за допомогою лекційного матеріалу і списку
рекомендованої літератури, підготуватися до опитування за питаннями для
самоперевірки.
2.Дати визначення комунікативної політики організації.
3.Розкрити сутність і призначення внутрішньої та зовнішньої
комунікативної політики. Навести приклади.
4.Розкрити зміст засобів здійснення комунікативної політики
Рекомендована література: 80-82,84.
СРС 3.3. Інформаційна система як засіб вдосконалення
Управління інформаційними ресурсами
Аналіз інформаційної системи в контурі системи управління. Загальна
структура інформаційної системи. Автоматизована інформаційна система.
Життєвий цикл автоматизованої інформаційної системи. Функції управління
на етапах існування інформаційної системи. Життєвий цикл Web-ресурсу.
Менеджмент інформаційних систем.
Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1. Які елементи є складовими інформаційної системи?
2. Які основні етапи життєвого циклу інформаційної системи?
3. У межах яких функцій можна окреслити сферу діяльності в галузі
менеджменту інформаційних систем?
Завдання для СРС:
1.Дати визначення інформаційної системи.
2.Визначити складові інформаційної системи, вказати на зв‘язки між ними,
визначити проблемні ситуації при впровадженні інформаційної системи
відповідно до визначених складових.
3.Назвати основні функції менеджменту і розкрити їх зміст при впровадженні
інформаційної системи в організації.
Рекомендована література: 28-30.
СРС 3.4. Розробка системи управління інформаційними
ресурсами
Вивчити мету створення системи управління інформаційними
ресурсами.
Етапи життєвого циклу
інформаційного ресурсу. Функції
управління на етапах життєвого циклу інформаційного ресурсу.

Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1. З яких етапів складається життєвий цикл інформаційного ресурсу?
2. Які функції менеджменту виконуються на кожному з етапів життєвого циклу
інформаційного ресурсу?
Завдання для СРС:
1.Визначити
за
формальними
ознаками
ефективність
управління
інформаційними ресурсами організації (університету, бібліотеки тощо).
2.Виконати аналіз життєвого циклу інформаційного ресурсу мережі
Інтернет.
3. Виконати аналіз соціально-психологічних проблем, які виникають при
впровадженні інформаційних систем в організаціях.
Рекомендована література: 19-21,63
РОЗДІЛ ІV ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ І ПОСЛУГИ. ЗАХИСТ
ІНФОРМАЦІЇ
СРС 4.1.Структура інформаційного ринку
Опрацювати основні терміни і визначення. Ринок інформаційних
продуктів та послуг. Інфраструктура інформаційного ринку. Основні
сектори світового ринку інформації.
Структура товарів та послуг інформаційного ринку. Особливості
споживчої вартості інформаційних продуктів.
Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1. Які основні особливості інформації як товару?
2. Дати визначення поняття «інформаційна послуга».
3. Які основні види інформації містить сектор ділової інформації?
Завдання для СРС:
1.Навести
приклади
інформаційних
товарів,
оцінити
їх
атрибутивні і прагматичні характеристики.
2.Скласти перелік інформаційних послуг для забезпечення сфери
міжнародних відносин.
3.Навести перелік інформаційних товарів та послуг, які можуть
користуватись попитом на міжнародному ринку.
Рекомендована література: 21,22,63,72
СРС 4.2. Інформаційний консалтинг
Вивчення визначення понять управлінського консультування.
Управлінське консультування як професійна діяльність. Основні завдання
управлінського консультування. Інформаційний консалтинг. Сфера
інформаційного
консалтингу. Професійні вимоги до інформаційних
консультантів.
Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1.Які види діяльності передбачає «інформаційне консультування»
(«інформаційний консалтинг»)?

2. Який зміст вкладається у поняття «комунікативний аудит»?
3. Які
основні
вимоги
пред‘являються
до
інформаційних
консультантів?
Завдання для СРС:
1.Назвати основні вимоги, що пред‘являються до особистісних та
професійних якостей інформаційних консультантів.
2.Назвати державні
і недержавні організації, які здійснюють
інформаційне консультування у сфері політики та державного управління.
3Скласти перелік фірм (використовуючи ресурси мережі Інтернет), які
надають інформаційні консалтингові послуги.
Рекомендована література: 24,63.
СРС 4.3. Інформаційна безпека
Опрацювати поняття інформаційної безпеки. Об‘єкти інформаційної
безпеки. Джерела загроз соціальному і ресурсному об‘єктам інформаційної
безпеки. Інформаційні війни.
Класифікація джерел небезпеки ресурсних об‘єктів. Класифікація
інформації за видами доступу. Державна таємниця. Службова таємниця.
Комерційна таємниця.
Об‘єктно-структурні складові системи інформаційної безпеки.
Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1. Які відомості становлять службову (комерційну) таємницю?
2. Які суб‘єкти можуть здійснювати злочинні посягання на інформацію?
3. Які існують канали витоку інформації?
Завдання для СРС:
1. Назвати об‘єкти забезпечення інформаційної безпеки.
2. Обґрунтувати співвідношення понять «інформаційна безпека» та
«комп‘ютерна безпека».
3. Виконати аналіз поняття «інформаційна безпека особистості».
Рекомендована література: 55,61-63
СРС 4.4. Методи захисту інформації.
Проаналізувати поняття „захист інформації‖. Методи захисту
інформації. Засоби захисту інформації. Стратегія і тактика захисту
інформації у комп‘ютерних системах. Компоненти національної
інфраструктури захисту інформації
Запитання для самоаналізу та самоперевірки:
1. Які існують методи захисту інформації?
2. В чому полягають основні заходи із захисту інформації на етапі
проектування системи?
3. В чому полягають основні заходи із захисту інформації на етапі
експлуатації системи?
Завдання для СРС:
1. Виконати аналіз захищеності інформації у електронному каталозі
бібліотеки університету.
2. Виконати аналіз інформаційних ресурсів мережі Інтернет, які

підлягають захисту .
3. Виконати аналіз співвідношення понять „відкритість інформації‖
та „захист інформації‖.
Рекомендована література: 55,61,62
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