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ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Львівський інститут
Кафедра менеджменту, економіки та туризму

Назва дисципліни Інформаційні технології в менеджменті

Викладач (-і) Романова Лідія Василівна

Портфоліо 
викладача (-ів)

http://li-maup.edu.lviv.ua/kafedry/kafedra-menedzhmentu-

ekonomiky-ta-turyzmu/osobovyy-sklad/profesor-kafedry-

menedzhmentu-ekonomiky-ta-turyzmu-den-profesor-romanova-

lidiya-vasylivna/

Контактний тел. +38(032)-224-91-23

E-mail: limaup@iapm.edu.ua

Сторінка 
дисципліни на сайті 

http://li-maup.edu.lviv.ua/kafedry/kafedra-menedzhmentu-

ekonomiky-ta-turyzmu/metodychne-zabezpechennya-navchalnykh-

dystsyplin-opp-menedzhment-2y-mahisterskyy-riven/obovyazkovi/

informaciyni-tehnologiyi/

Консультації середа, 2 години, 15.50-16.30, ауд.202

1. Коротка анотація до дисципліни. В пропонованому курсі інформаційних систем

та технологій менеджменту вивчаються загальні характеристики інформаційних систем,

система  управління  базами  даних  Microsoft Access,  методи  аналізу  менеджменті  в

Microsoft Excel та  в  SPSS for Windows,  можливості  створення  презентацій  звітів  в

Microsoft PowerPoint. Цей курс навчить:  базові інформаційні процеси, структуру, моделі,

методи  і  засоби  фундаментальних  і  прикладних інформаційних  технологій,  методику

створення,  проектування  і  супроводу  систем  на  базі  інформаційної  технології;  вміти

застосовувати інформаційні технології при вирішенні функціональних завдань в різних

предметних областях, а також при розробці і проектуванні інформаційних систем; мати

навички використання інформаційних технологій та їх перспективи в умовах переходу

до інформаційного суспільства.

2. Мета:  надати  студентам  необхідні  знання  та  сформувати  практичні  навички

обробки великих інформаційних потоків,  які  б дозволили ефективно використовувати

існуючі  програмні  засоби  загального  призначення,  автоматизовані  системи  обліку,

закласти  основу  для  подальшого  успішного  самостійного  оволодіння  новими

програмними засобами. 

3. Завдання: ознайомити студентів з  інформаційними системами та технологіями

обробки  і  аналізу  даних  в  менеджменті;  засвоїти  спеціальні  можливості  табличного

процесора  Microsoft Excel для  розрахунків  задач  обліку;  засвоїти принципи  і  методи

проектування  і  створення  простих  баз  даних  користувача;  опанувати  сучасні  засоби

ділового спілкування у менеджменті. 

4. Формат курсу: денний (online)

5. Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності):
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Табл.1

Компетентність
Ступінь сформованості

компетентності
Оцінювання

Здатність розв’язувати 

складні задачі і проблеми у 

сфері менеджменту або у 

процесі навчання, що 

передбачають проведення 

досліджень та/або здійснення

інновацій за невизначеності 

умов і вимог.

Повністю передбачене

професійною діяльністю за

спеціалізацією освітньої

програми

Поточне та

підсумкове у формі

розв’язання

ситуаційних вправ

Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні.

Частково. Разом з іншими

освітніми компонентами

освітньої програми

Рубіжне у формі

захисту

індивідуальних

наукових проектів

Здатність мотивувати людей 

та рухатися до спільної мети.

Частково. Разом з іншими

освітніми компонентами

освітньої програми

Поточне у формі

співбесіди по

тематиці курсу

Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність).

Частково. Разом з іншими

освітніми компонентами

освітньої програми

Поточне у формі

представленні

презентації

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.

Частково. Разом з іншими

освітніми компонентами

освітньої програми

Рубіжне у формі

обговорення ділових

ігор

Здатність спілкуватися 

іноземною мовою.

Частково. Разом з іншими

освітніми компонентами

освітньої програми

Поточне у формі

тестування

Здатність обирати та 

використовувати концепції, 

методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у 

відповідності до визначених 

цілей та міжнародних 

стандартів.

Повністю передбачене

професійною діяльністю за

спеціалізацією освітньої

програми

Поточне у формі

усного опитування та

розв'язку задач

Здатність встановлювати 

цінності, бачення, місію, цілі

та критерії, за якими 

організація визначає 

подальші напрями розвитку, 

розробляти і реалізовувати 

відповідні стратегії та плани.

Повністю передбачене

професійною діяльністю за

спеціалізацією освітньої

програми

Поточне у формі

підготовки та захисту

бізнес-плану
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Здатність до саморозвитку, 

навчання впродовж життя та 

ефективного 

самоменеджменту.

Повністю передбачене

професійною діяльністю за

спеціалізацією освітньої

програми

Рубіжне у формі

підготовки та захисту

особистого резюме

Здатність до ефективного 

використання та розвитку 

ресурсів організації.

Повністю передбачене

професійною діяльністю за

спеціалізацією освітньої

програми

Поточне у формі

обговорення

ситуаційних вправ

Здатність створювати та 

організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління.

Повністю передбачене

професійною діяльністю за

спеціалізацією освітньої

програми

Поточне у формі

колективного

обговорення,

спільної співбесіди

Здатність використовувати 

психологічні технології 

роботи з персоналом.

Повністю передбачене

професійною діяльністю за

спеціалізацією освітньої

програми

Поточне у формі

проведення

анкетування

Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми 

організації, приймати 

ефективні управлінські 

рішення та забезпечувати їх 

реалізацію

Повністю передбачене

професійною діяльністю за

спеціалізацією освітньої

програми

Поточне у формі

розв'язку кейс-задач

Здатність до управління 

організацією та її розвитком.

Повністю передбачене

професійною діяльністю за

спеціалізацією освітньої

програми

Підсумкове у формі

екзамену

5.  Тривалість курсу.  90 годин (3 кредита ЄКТС), з них: 34 години  практичної

роботи;  56 годин – самостійної роботи, залік – 2 години (проводиться на останньому

семінарському занятті). 

6. Статус дисципліни: обов’язкова циклу загальної підготовки.

7. Пререквізити:  Курс  “Інформаційні технології в  менеджменті” базується  на

дисциплінах інформатики та комп’ютерної техніки, теорії ймовірностей та математичної

статистики, менеджменті. 

Навчальна дисципліна розрахована на студентів усіх форм навчання, які засвоїли

курси “Інформатика та  компʼютерна техніка” і “Основи менеджменту”, а також мають

навички роботи на персональному компʼютері. Призначена для студентів спеціальності

“Менеджмент”.  Засвоєння  цієї  дисципліни  дасть  студентам  базу  знань  і  вмінь,  що

стануть  суттєвим  підґрунтям  для  подальшого  вдосконалення  майстерності  роботи  з

комп’ютерною технікою.

8.  Технічне  й  програмне  забезпечення  /обладнання –  мультимедійні

інформаційні засоби ,індивідуальні ПК 
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9. Політика курсу: 
- Передбачає роботу в команді. 

- Клімат  в  аудиторії  є  дружнім,  творчим,  відкритим  до  конструктивної

самоіронії. 

- Виконання завдань у встановлений термін. 

- Відпрацювання пропущених занять можливе під час самостійної підготовки та

консультацій викладача. 

- Дотримання академічної доброчесності.

- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними.

10. Зміст  дисципліни:  Курс  складається  з  двох  змістових  модулів.  Кожен

модуль, у свою чергу, складається з семінарських частин:

- Змістовий модуль 1.  «Інформаційні системи і технології управління» (семінарські

заняття по 1-8 темах);

-  Змістовий  модуль  2.  «Сучасні  засоби  ділового  спілкування  у  менеджменті»

(семінарські заняття по 9-17 темах);

11. Форми і методи навчання. 
Основними  видами  навчальних аудиторних  занять  є  семінарські  та практичні

заняття, консультації. 
При проведенні семінарських та практичних занять передбачено колективне та

індивідуальне  розв’язування  ситуаційних  вправ,  здійснюється  захист  індивідуальних

наукових проектів. Також студенти разом з викладачами проводять спільні співбесіди по

тематиці курсу, представляють презентації та обговорюють ділові ігри тощо.

Ви працюєте з інформацією вдома, зокрема з використанням мережі Інтернет (див.

рекомендовану  літературу),  під  час  занять  виконуєте  усні  та  письмові  завдання,

виступаєте  з  доповідями  та реферативною  роботою,  підготовленими як  групою так  і

індивідуально, моделюєте поведінку у конкретних професійних ситуаціях. 

Програмою курсу передбачено такі проекти: 

Виступ за темою індивідуального завдання (тематика і критерії оцінювання див.:

Робоча програма дисципліни, п.п. 7.3). 

12.  Оцінювання  знань  здійснюється  відповідно  до  «Положення  про  оцінювання

навчальних  досягнень  здобувачів  вищої  освіти  у  ПрАТ  «ВНЗ  «МАУП»

(https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view).

Система оцінювання навчальних досягнень

Вид діяльності студента
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Відвідування семінарських та 

практичних занять
1 8 8 9 9

Робота на семінарському та 

практичному занятті
10 8 80 9 90

Виконання завдань для 

самостійної роботи
5 1 5 1 5

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25

Виконання ІНДЗ 30 - - - -

Разом - 118 129

Максимальна кількість балів:                                                               247

247:100=2,47. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:2,47 = загальна кількість балів.
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13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
Під час вивчення курсу виконуються 2 самостійні роботи  (завдання до самостійної

роботи  див.:  Робоча  програма  дисципліни,  п.п.7.2.). В  основі  лежить  дослідження

обраної тематики та підготовка презентації для її захисту.

Критерії оцінювання:
- змістовність роботи – 1бал.

- відповідність та актуальність обраної теми – 1 бал.

- захист презентації згідно вимогам оформлення – 3 бали.

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів.
14. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Поточний контроль відбувається впродовж вивчення дисципліни на семінарських

та практичних заняттях у формі:  розв’язання ситуаційних вправ співбесіди по тематиці

курсу, тестування, усного опитування та розв'язку задач, підготовки та захисту бізнес-

плану, обговорення ситуаційних вправ, проведення анкетування, розв'язку кейс-задач.

- якість та актуальність представленої інформації – 2 бала;

- вільне володіння інформацією, відповіді на додаткові запитання – 2 бала;

- повнота відповіді – 2 бали; 

- аналіз різних точок зору, джерел літератури, підходів до вивчення проблеми

(питання) – 2 бала; 

- індивідуальність та творчий підхід до досліджуваної теми – 2 бала;

Максимальна кількість балів - 10 балів.
Модульний контроль відбувається  в кінці  вивчення блоків  змістових модулів і

здійснюється  у  вигляді  виконання  індивідуальних  завдань  у  формі  презентації  за

тематикою  самостійного вивчення матеріалу  відповідного змістового модуля  (5 хв.  зі

слайдами). Під час модульного контролю оцінюються такі компоненти: 

- Слайди до презентації – 5 балів

- Повнота розкриття теми – 10 балів

- Якість інформації – 5 балів

- Самостійність та креативність – 5 балів

Максимальна кількість балів - 25 балів.
15. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання: 

Залік. 
Відбувається у формі виконання індивідуальної роботи до відповідної теми курсу

(див. Робоча програма дисципліни). 

16. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю (див.:

Робоча програма дисципліни, п.п. 7.5).
17. Шкала відповідності оцінок

Сума балів за всі

види навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано
82-89 В

добре 
75-81 С
68-74 D

задовільно 
60-67 Е 
35-59

FX
незадовільно з можливістю

повторного складання

не зараховано з можливістю

повторного складання

1-34

F
незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням

дисципліни

не зараховано з обов’язковим

повторним вивченням

дисципліни
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18. Рекомендовані джерела (література):

Основна (базова):

1. Редактор  MS  Word :  метод.  вказівки  до  виконання  лаб.  робіт  з  дисципліни

“Інформатика та комп’ютерна техніка”. Ч. 2. / Є. О. Іванов, С. Г. Карпенко, А. В. Кузьмін

та ін. Київ : МАУП, 2002. 72 с.

2. Табличний  процесор  MS Excel :  метод.  вказівки  до  виконання  лаб.  робіт  з

дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка”. Ч. 1. / О. В. Бахонський, Є. О. Іванов,

С. Г. Карпенко та ін. Київ : МАУП, 2002. 80 с.

3. Табличний  процесор  MS Excel :  метод.  вказівки  до  виконання  лаб.  робіт  з

дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка”. Ч. 2. / Ю. В. Бондарчук, Є. С. Вакал,

С. Г. Карпенко та ін. Київ : МАУП, 2002. 104 с.

4. Баженова В. А.,   Шинкаренко Г. А.  Інформатика.  Комп’ютерна  техніка.

Комп’ютерні технології : підручник. Київ : Ліра-К, 2012. 496 с.

Додаткова:

5. Бакушевич Я. М. Інформатика і комп’ютерна техніка : посібник. Київ : Ліра-К,

2013. 286 с.

6. Биков  Б. Ю.  Microsoft  Office  в  задачах  економіки  та  управління.  Київ :  ТОВ

“Вид-во “ЦУЛ”, 2006. 264 с.

7. Глинський Я.М. Інтернет. Сервіси, HTML і Web-дизайн / Я. М. Глинський, В. А.

Ряжська. Львів : Деол, 2002. 168 с.

8. Дибкова Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка. Київ : Ліра-К, 2012. 464 с.

9. Доля В. Г. Комп’ютерні системи штучного інтелекту : навч. посіб. Київ : Ліра-К,

2011. 296 с.

10.Зайченко Ю. П. Комп’ютерні мережі : навч. посіб. Київ : Ліра-К, 2010. 536 с.

11.Козловський А. В.,  Паночишин Ю. М.  Комп’ютерна  техніка  та  інформаційні

технології : навч. посіб. Київ : Знання, 2012. 463 с.

12.Конанчук О. М.,   Литвин І. І.  Інформатика:  теорія  і  практикум :  підручник.

Львів : Новий світ-2000, 2014. 300 с.

13.Косинський В. І.,  Швець О. Ф.  Сучасні  інформаційні  технології :  навч.  посіб.

Київ : Знання, 2012. 318 с.

14.Лопотко О. В. Інформатика: Excel та Basic for Application : посібник. Київ : Ліра-

К, 2013. 272 с.

15.Мамченко  С. Д.,   Одинець  В. А.  Основи  інформатики  та  обчислювальної

техніки : практикум. Київ : Знання, 2007. 292 с.

16.Наливайко Н. Я. Інформатика : навч. посіб.  Київ : ТОВ “Вид-во “ЦУЛ”,  2011.

576 с.

17.Редактор  MS  Word :  метод.  вказівки  до  виконання  лаб.  робіт  з  дисципліни

“Інформатика  та  комп’ютерна  техніка”.  Ч. 1.  /  С. Г.  Карпенко,  А. В.  Кузьмін,  О. Б.

Курченко та ін. Київ : МАУП, 2002. 80 с.

Електронні ресурси:

1. Центр компʼютерних технологій   http  ://  www  .  cct  .  com  .  ua  /  

2. Довідка програми Microsoft http  ://  bezpekavinternet  .   com  .  

3. http  ://  www  .  intuit  .  ru  /  department  /  network  /  networkbasics  /  lit  .  html  

4. http  ://  uk  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  
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5. http  ://  www  .  nbuv  .  gov  .  ua  /  

6. http  ://  library  .  kr  .  ua  /  libworld  /  elib  /  html  

7. http  ://  www   .  nplu  .  kiev  .  ua  /  

8. http://www.elobook.com/  

9. htty://lib.com.ua/7/0.html  

10. Українська фондова біржа   http://www. ukrse. kiev. ua  
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V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ»
Разом: 90 год., з них 34 год. – семінарські і практичні заняття, самостійна робота – 56 год.

Кількість

балів

за семестр

247 балів

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль IІ

Назва модуля
«Інформаційні системи і технології управління»

 (118 балів)

«Сучасні засоби ділового спілкування у менеджменті»

 (129 балів)

Семінарські та

практичні

заняття

1-2 

(20 балів)

3

(10 балів)

4

(10 балів)

5

(10 балів)

6

(10 балів)

7-8

(20 балів)

9

(10 балів)

10

(10 балів)

11-12

(20 балів)

13

(10 балів)

14

(10 балів)

15

(10 балів)

16-17

(20 балів)
)

Теми

семінарських
занять

Основні 

поняття 

теорії 

систем та 

інформацій

ні ресурси 

управління

Автоматизо

вані 

інформацій

ні системи 

та 

інформацій

ні 

технології 

управління

Стандарти 

корпоратив

них систем 

управління 

підприємст

вами

Корпоративні 

системи 

управління 

підприємства

ми

"Галактика" 

та SAP

Підбиття 

підсумків у 

списках 

даних

Фінансовий

аналіз 

даних

Реляційні 

бази даних

Узагальнен

ня

ЗМ 2

Створення 

форм у MS 

Access

Створення 

запитів і 

звітів для 

відбору та 

друку 

даних з 

бази даних 

MS Access

Інформацій

ні ресурси 

мережі 

Інтернет

Зовнішня 

економічна

інформація

Електронн

ий 

маркетинг і

реклама

Самостійна

робота
5 балів 5 балів

Поточний

контроль
модульна контрольна робота №1

(25 балів)

модульна контрольна робота №2

 (25 балів)

Виконання

ІНДЗ
30 балів

Підсумковий

контроль Розрахунковий коефіцієнт: 2,47


