АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
Технології інформаційного менеджменту
Освітня програма «Консолідована інформація», «Соціальна інформатика»
Спеціальність _122 «Комп’ютерні науки»
Обсяг дисципліни
3
кредитів ECTS, лекцій _6_год., практичних занять _24_ год.,
лабораторних занять _0_ год., форма контролю _комбінований іспит_.
1. Стислий опис дисципліни: вивчення дисципліни направлено на надання студентам
базових уявлень про інформаційний менеджмент як важливу складову системи управління
підприємством у відповідності з вимогами сучасного бізнесу; формування у студентів
систематизованого наукового підходу до процесу консолідації інформації. Під час вивчення
дисципліни розглядаються такі актуальні теми:
‒ загальні положення сучасних технологій інформаційного менеджменту;
‒ технології зберігання і опрацювання інформації та автоматизовані інформаційні
системи; класифікація інформаційних систем (OLTP, OLAP, DSS);
‒ функціональні вимоги до інформаційної системи;
‒ технічне завдання (ГОСТ 19.201-78);
‒ фактографічні та документографічні бази даних;
‒ менеджмент централізованих та розподілених документографічних баз даних;
‒ технології побудови та використання ІС на основі реляційної моделі, реляційні СУБД;
‒ мова запитів SQL;
‒ банки даних та сховища даних; концепція банку даних; інтеграція баз даних;
структурування сховищ даних;
‒ інформаційний менеджмент підприємства;
‒ стратегічне планування інформаційних систем.
2. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: надання
студентам базових системологічних уявлень про інформаційний менеджмент як важливої
складової системи управління підприємством у відповідності з вимогами сучасного бізнесу;
формування у студентів систематизованого наукового підходу до процесу консолідації
інформації.
3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:
1. виконувати проектування систем управління інформаційними ресурсами
підприємства;
2. формувати технічну документацію на розробку інформаційних систем;
3. використовувати інструментальні засоби створення звітної інформації;
4. формувати організаційну структуру в галузі інформатизації;
5. застосовувати методи управління проектами;
6. розробляти технічне завдання на інформаційну систему з урахуванням інноваційної
політики та виконання інноваційних програм на підприємстві;
7. приймати рішення щодо вибору інформаційних систем різних типів;
8. застосовувати методи управління персоналом в галузі інформатизації;
9. організовувати управління інформаційними потоками;
10. підтримувати прийняття рішень з управління капіталовкладеннями в галузі
інформатизації та інформаційних ресурсів.
4. Сфера реалізації набутих компетенцій в майбутній професії: будь-які організації та установи,
наукові та освітні заклади.
5. Взаємозв'язок дисципліни з іншими дисциплінами навчального плану та вимоги до
попередньо набутих компетентностей (для професійних дисциплін): перед вивченням

дисципліни доцільно прослухати курси з наступних дисциплін: «Технології підтримки
прийняття рішень».
6. Мова викладання: українська.
7. Викладач: проф.. Дронова-Вартанян Ірина Валеріївна.
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