
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
  

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни Моделі управління інформаційними технологіями 

2021 – 2022 н.р.  
1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 05  Соціальні і поведінкові науки                                                                        

Спеціальність –  051  Економіка                                      

Освітня програма – Економічна кібернетика  
Загальний обсяг дисципліни –  4 кредити ЄКТС 

Статус дисципліни – вибіркова  
 

Навчально-науковий  інститут   фізики, математики, економіки та  інноваційних  технологій  

Кафедра  –  економіки та менеджменту 
Курс – IІІ ; семестр – 6; вид підсумкового контролю – залік. 
Мова навчання – українська. 
Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами інтерактивних 

технологій 

Форми навчання: денна 
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2. Викладачі 

Квасній Любов Григорівна 

E-mail: lg_k@ukr.net 
Кандидат економічних наук, доцент 

3. Характеристика навчальної дисципліни 
1. Мета навчальної дисципліни −  «Моделі управління інформаційними технологіями» –  

формування теоретичних знань і практичних навичок зі створення ефективної інформаційної 

інфраструктури бізнесу на основі впровадження сучасних моделей управління 

інформаційними технологіями для підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

 

       2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Інформаційний бізнес» студент повинен: 

знати: 

 роль і місце інформаційної системи в архітектурі підприємства; 

 основні теоретичні, методичні та організаційні основи створення сучасної інформаційної 

системи; 

 міжнародні стандарти індустрії інформаційних технологій (ІТ); 

 основні корпоративні методології управління інформаційними технологіями; 

 програмні засоби управління інформаційними технологіями; 

             вміти: 

  організовувати, планувати, регулювати, контролювати процеси управління інформаційними 

технологіями на підприємстві; 

 застосовувати на практиці методи та інструменти управління інформаційною системою 

підприємства; 

 досліджувати механізм управління інформаційними технологіями; 



 здійснювати аудит діяльності ІТ - інфраструктури організації; 

 формувати пропозиції щодо вдосконалення інформаційної системи підприємства. 

3. Компетентності . 

Навчальна дисципліна формує: 

Загальні компетентності: 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

Фахові компетентності: 

- Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.  

 - Здатність розробляти й аналізувати економіко-математичні моделі об’єктів/систем 

управління. 

- Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення при моделюванні та 

прогнозуванні економічних процесів. 

Програмні результати навчання: 

 - Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

економічних задач.  

- Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної 

політики держави. 

-  Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

-  Оцінювати загальну тенденцію стохастичного явища.  

-  Розуміти закономірності у сфері фінансових та грошово-кредитних відносин держави 

Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з 

навчальних дисциплін таких як  «Економічна кібернетика»,  «Економетрика», «Експертні 

системи, «Технології створення програмних продуктів», «Прогнозування соціально-

економічних процесів». 

 

4. Програма дисципліни. 

 ІТ сервіс-менеджмент: основні поняття та визначення. 

Поняття інформаційної інфраструктури і проблеми управління нею. ІТ-менеджмент, 

ІТ-сервіс, Процесна та функціональна моделі управління ІТ. 

Огляд стандартів інформаційної індустрії щодо управління інформаційною 

інфраструктурою. CobIT (Control Objectives for Information and related Technology ) — 

аудит та управління ІТ. 

Бібліотека передового досвіду організації інформаційної інфраструктури – ITIL 

(Information Technology Infrastructure Library) Керування послугами: процесний підхід. 

Термінологія ІTІL. Огляд рішень вендорів в області ІTSM: HP, Mіcrosoft, ІBM. Загальний 

опис стандарту CobIT та особливості його застосування. Управління та аудит відповідно до 

CobIT. Об’єкти контролю за CobIT. Принципи аудиту відповідно до CobIT. 

Типові моделі управління ІТ - сервісами HP ITSM Reference Model і IBM Process 

Reference Model. 

Поняття і типова модель HP ITSM. Основні групи бізнес – процесів ITSM і їх 

коротка характеристика. Загальний опис методології управління інформаційною 

інфраструктурою від IBM. 

Програмні засоби компанії HP для централізованого управління ІТ – ресурсами 

підприємства. 

Загальна характеристика набору рішень HP OpenView . Програмні рішення HP Open 

View щодо управління ІТ – службою . IT Service Management. 

Платформа управління ІТ – інфраструктурою IBM Tivoli. 



Загальна характеристика набору рішень IBM Tivoli. Базові технології IBM Tivoli.   

Програмна реалізація базових технологій IBM Tivoli.    

Методологія управління ІТ Microsoft Operations Framework (MOF) 

Загальний опис методології МОF. Моделі МОF. Модель процесів та розподіл SMF – 

функцій. Модель ризиків. Модель команди. 

Програмні рішення щодо управління ІТ – інфраструктурою підприємства - 

MSC (Mіcrosoft System Center). 

MSC - програмні рішення щодо управління ІТ – інфраструктурою бізнесу. Програмні 

рішення  Microsoft щодо побудови захищених інформаційних систем. Програмні рішення  

Microsoft щодо забезпечення ефективної корпоративної роботи. 

Тематика практичних занять 

Основи ІТ сервіс-менеджменту. 

Основні стандарти інформаційної індустрії щодо управління інформаційною 

інфраструктурою.  

CobIT (Control Objectives for Information and related Technology ) – аудит та управління 

інформаційними технологіями 

Типові моделі управління ІТ - сервісами  

Програмні засоби компанії HP для централізованого управління ІТ – ресурсами 

підприємства. 

Платформа управління ІТ - інфраструктурою IBM Tivoli. 

Методологія управління ІТ Microsoft Operations Framework (MOF) 

Модель ризиків. Модель команди. 

Програмні рішення щодо управління ІТ - інфраструктурою підприємства - MSC 

(Mіcrosoft System Center). 

          Підсумкова контрольна робота 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 
Лекційні і практичні заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або 

дистанційно. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або 

ПК, Power Point, Word. 

6. Система оцінювання. 

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних 

заняттях (45 балів), захист індивідуального завдання (30 балів), написання підсумкової 

контрольної роботи (25 балів).  

         Оцінювання здійснюється за накопичувальною бальною системою. Тобто студент може 

отримати максимально 45 балів, відповідаючи усно і отримавши максимально 5 балів за 

кожне практичне заняття. Усні опитування на практичних заняттях оцінюються в 0: 1; 2; 3; 4; 

5 балів. Пропущене практичне заняття студент повинен відпрацювати у вигляді вибіркового 

усного опитування з теми.  

                             Оцінювання навчальних досягнень студента  

Робота на практичних заняттях 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

Індивідуальне  

завдання 
         Сума 

9*5б.=45 25 30 100 

 

         Критерії оцінювання індивідуального завдання: ступінь виконання завдань, 

поставленого керівником перед студентом – 10 балів, рівень самостійності написання 

роботи, якість мовного оформлення та якість бібліографічного опису, наявність посилань на 

список літератури у тексті роботи – 5 балів; усний захист індивідуального завдання з 

презентацією – 15 балів. 

         Дисципліна вивчається один семестр і формою підсумкового контролю є залік. Залік за 

талоном №2 і перед комісією проводиться в письмовій формі з оцінюванням за стобальною 

шкалою. Студенти, які навчаються за індивідуальним навчальним планом проходять усі види  



 


