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2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

„ МОНІТОРИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ” 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування галузі знань: 

05«Cоціальні та поведінкові науки» 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Код та назва спеціальності: 

051 «Економіка» 

Освітній ступінь: 

Бакалавр 

Спеціалізація: 

«Інформаційні технології в бізнесі» 
 

Курс: 2 

Семестр:4 

Методи навчання: 

Лекції, лабораторнізаняття, самостійна робота, 

робота в бібліотеці, Інтернеті тощо. 

  

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

Кількість 

аудиторних 

годин 

Лекції 

Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

 

Самостійна робота 

студента 

(СРС) 

 

4 120 40 16 24 80 

Кількість 

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків 

по модулях /конт-

рольних робіт 

Вид контролю 

4 5 - ПМК, залік 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Моніторинг інформаційних 

технологій» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 

підготовки 05 – “Соціальні та поведінкові науки”. 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліниє ІТ-процеси, пов’язані з управлінням інформаційними 

технологіями, зокрема, з ІТ-моніторингом, а також методи та інструменти ефективного їх здійснення. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліниє формування у студентів необхідних теоретичних знань і 

практичних навичок з моніторингу інформаційних технологій, опанування відповідного 

інструментарію для успішного їх здійснення. А також, надбання студентами широких та 

інтегрованих знань в області сучасних інформаційних технологій, а саме з моделювання, 

проектування, розробки, впровадження та супроводу інформаційних управляючих систем та 

технологій, систем управління та моніторингу ІТ-проектами, програмного забезпечення захисту 

інформації, систем комп’ютерного проектування та дизайну. 

 

Основні завдання 

Завданнями навчальної дисципліни є: 

– організувати та проводити моніторинг інформаційних технологій на будь-якому об’єкті;  

– створити систему моніторингу ІТ, націлену на отримання інформації, необхідної для 

ефективного управління інформаційною інфраструктурою об’єкта;  

– виявляти резерви підвищення ефективності використання інформаційних технологій у 

виробничо-господарської діяльності будь-яких суб’єктів господарювання;  

– мобілізувати потенціал інформаційних технологій на підвищення конкурентоспроможності 

суб’єктів господарювання.  

– набуття студентами навичок з побудови систем моніторингу різних типів та їх алгоритмів;  

– формування їх інформаційної бази, здійснення аналізу, оцінювання та діагностики стану 
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об’єктів моніторингу;  

– оцінювання якості та ефективності моніторингу, формування інформаційної бази для 

прийняття управлінських рішень.  

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 

Навчальна дисципліна взаємопов’язана із такими дисциплінами як “Інформатика”, „Вступ до 

фаху”, „Алгоритмізація та програмування”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Технології 

проектування та адміністрування БД і СД”, “Технології Інтернет”, “Web-дизайн та Web-

програмування”, “Управління проектами інформатизації”, “Архітектура ІТ-підприємства”. 

 

Вимоги до знань і умінь: 

Вивчення навчальної дисципліни “Моніторинг IT” передбачає досягнення такого 

кваліфікаційного рівня підготовки бакалавра, за якого він повинен: 

а) знати: 

– основні принципи моніторингу ІТ й загальні вимоги до нього;  

– методологічні аспекти й завда ння моніторингу й ІТ- на різних об’єктах;  

– які задачі стоять перед системою моніторингу ІТ на підприємстві;  

– основні засоби моніторингу ІТ;  

– особливості та структура процесу моніторингу ІТ;  

– етапи (фази) проведення моніторингу ІТ і основні заходи, здійснювані на 

кожному з них;  

– структуру системи управління ІТ і місце системи моніторингу в ній;  

– нормативно-правове й науково-методичне забезпечення процесів моніторингу 

й аудиту інформаційних технологій;  

– міжнародні й національні стандарти управління інформаційною 

інфраструктурою;  

– теоретичні засади визначення моделі зрілості організації щодо управління 

інформаційними технологіями;  

– систему збалансованих ІТ-показників (balanced scorecard), як інструмент 

оцінювання впливу ІТ на бізнес;  

– основні (детальні) задачі управління інформаційними технологіями в 

організації;  

– принципи, моделі та основні етапи проведення аудиту інформаційних 

технологій в організації;  

– порядок здійснення процедури аудиту та критерії оцінки процесів управління 

ІТ в організації;  

 

б) уміти: 

– виконувати розрахунки для визначення собівартості програмного продукту; 

– оцінювати економічний ефект від розробки програмного продукту; 

– оцінювати ефективність інвестиційних проектів при залученні фінансових 

ресурсів для розробки певного проекту; 

– здійснювати аналіз беззбитковості проекту; 

– використовувати системний підхід при проектуванні структури організації по 

виробництву програмних продуктів; 

– економічно обґрунтувати рішення, щодо організації виробництва, організації 

праці, організації планування виробництва програмних продуктів; 

– розрахувати основні показники для характеристики виробничих процесів; 

– здійснювати експертну оцінку трудомісткості розробки програмного 

забезпечення; 

– розробити план тактичного маркетингу та збуту ІТ-продукції. 

 

  Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 
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Назва рівня 

сформованості вміння 
Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені 

даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній 

діяльності при розв’язуванні типових ситуацій 

З. Творчий Здійснювати евристичний пошук і 

використовувати знання для розв’язання 

нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

  У зв’язку із змінами у сфері програмних продуктів необхідно використовувати нові 

версії програмних продуктів та новостворені пакети прикладних програм. 

 Навчальна програма складена на 3 кредитів.  

 Форми контролю – проміжний модульний контроль, залік.  

 

2.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“МОНІТОРИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Тема 1. Систематологія моніторингу 

Тема 2. Механізм моніторингу.  

Тема 3. Побудова, функціонування та оцінка моніторингу 

Тема 4. Соціально-економічний моніторинг 

Тема 5. Спеціальні системи моніторингу 

Тема 6. Моніторинг інформаційних технологій 

 

3.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

“ МОНІТОРИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” 

 

Тема 1. Систематологія моніторингу. Генезис моніторингу.Концептуальні засади 

моніторингу. Класифікація систем моніторингу. Функції, задачі та принципи організації 

моніторингу. Інформаційно-аналітичні технології моніторингу. 

 

Тема 2. Механізм моніторингу. Модель механічного моніторингу. Діагностика в системі 

моніторингу. Стратегічна діагностика стану об’єкта. Генерування стратегій об’єкта. 

Ранжування стратегій об’єкта. Діагностика ефективності стратегій обєкта. Діагностика 

внутрішнього стану об’єкта. Індикатори у системі моніторингу. 

 

Тема 3. Побудова, функціонування та оцінка моніторингу. Технологія побудови системи 

моніторингу. Управлінський моніторинг. Забезпечення процесу функціонування моніторингу. 

Оцінювання якості та ефективності моніторингу.. 

 

Тема 4. Соціально-економічний моніторинг. Управлінський моніторинг соціально-

економічної системи. Моніторинг тенденцій розвитку економіки. Моніторинг структури 

економіки. Індикативний моніторинг структурного розвитку економіки. Моніторинг соціально-

економічного розвитку. 

 

Тема 5. Спеціальні системи моніторингу. Моніторинг державної цільової програми. 

Моніторинг науково-технічного потенціалу.Банківський моніторинг. Моніторинг фінансових 

ринків. 

 

Тема 6. Моніторинг інформаційних технллогій. Моніторинг у системі управління ІТ. Вимого 

до системи моніторингу ІТ. Технологія проведення моніторингу ІТ. Засоби підтримки процесу 

моніторингу ІТ. 
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6. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ 

НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

№ 

теми  

Назва розділу, теми, 

змістового модуля 

Кількість годин 

за ОПП 
Розподіл ауд. годин 

В
сь

о
г
о

 

в  т. ч 

Л
ек

ц
ії

 

Л
а
б

о
р

. 

К
о
н

т
р

. 
Р

о
б
. 

СРС 

А
у
д

.-
 

за
н

. 

Тема 1 Систематологія моніторингу 20 12 8 4 4  

Тема 2 
Механізм моніторингу.  20 12 8 4 4  

Тема 3 
Побудова, функціонування 

та оцінка моніторингу 

20 14 6 2 4  

Тема 4 
Соціально-економічний 

моніторинг 

20 14 6 2 4  

Тема 5 
Спеціальні системи 

моніторингу 

20 14 6 2 4  

Тема 6 
Моніторинг інформаційних 

технологій 

20 14 6 2 4  

 Разом годин 120 80 40 16 24  
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7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

7.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛEКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ заня-ття Тема лабораторного заняття.  

Контрольніроботи (заліки по модулях) 

Кількість 

годин  

 2 3 

 ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ №1  

1 Систематологія моніторингу 4 

2 Механізм моніторингу.  4 

3 Побудова, функціонування та оцінка моніторингу 2 

4 Соціально-економічний моніторинг 2 

5 Спеціальні системи моніторингу 2 

6 Моніторинг інформаційних технологій 2 

 Разом годин 16 

 

 
 

7.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ, ЗАЛІКІВ ПО 

МОДУЛЯХ, КОНТРОЛЬНИХРОБІТ 

 

№ заня-

ття 
Тема лабораторного заняття.  

Контрольніроботи (заліки по модулях) 

Кількість 

годин  

   

 ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ №1  

1 Систематологія моніторингу. (Лабораторна робота №1) 4 

2 Механізм моніторингу. (Лабораторна робота №2) 4 

3 Побудова, функціонування та оцінка моніторингу. (Лабораторна робота №3) 4 

4 Соціально-економічний моніторинг (Лабораторна робота №4) 4 

5 Спеціальні системи моніторингу (Лабораторна робота №5) 4 

6 Моніторинг інформаційних технологій (Лабораторна робота №6) 4 

 Разом годин 24 

 

7.3. ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ 
 

№ 

п/п 

Назварозділу, теми, змістконсультації Кількість 

годин 

1 Систематологія моніторингу 2 

2 Механізм моніторингу.  2 

3 Побудова, функціонування та оцінка моніторингу 2 

4 Соціально-економічний моніторинг 2 

5 Спеціальні системи моніторингу 2 

Разом годин 10 
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8. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА (СР) 

ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ розділу 

теми 
Назварозділу, теми 

К-ть 

годин СР 

Термін 

виконання 

(тиждень) 

Форма 

контролю 

Тема 1 Систематологія моніторингу 16 2 звіт 

Тема 2 Механізм моніторингу.  16 4 звіт 

Тема 3 
Побудова, функціонування та оцінка 

моніторингу 

16 
7 звіт 

Тема 4 Соціально-економічний моніторинг 16 11 звіт 

Тема 5 Спеціальні системи моніторингу 16 15 звіт 

Всього самостійної роботи – 80 год. 

 
 

9. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінюваннянавчальної діяльності студентів здійснюється відповідно до “Положення про 

контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів Львівського національного університету 

імені Івана Франка” від 01.03.2013р. із змінами, затвердженими наказом ректора від 01.07.2015р. № 

О-96, за 100-бальною системою (за шкалою ECTS та національною шкалою).  

Методами оцінювання знань студентів з дисципліни „Моніторинг інформаційних технологій” є: 

практичні роботи, семінари, тестування, індивідуальна та самостійна робота, поточний та проміжний 

контроль, інше.  

Освітня діяльність студентів на семінарських та практичних заняттях, контрольних робіт, 

самостійної та індивідуальної роботи оцінюється за 5-ти бальною шкалою (від 1 до 5 балів). 

Результат поточного контролю освітньої діяльності студентів (РПК) за семестр визначається як 

середня арифметична з поточних балів за 5-ти бальною шкалою, відображених у журналі обліку 

відвідування та успішності студентів, помножена на встановлений коефіцієнт: 

 

К
контролю об`єктів Кількість

контролю поточного мирезультата за балів Сума
РПК  х 








 ,  

де К=10. 

Кількістьоб’єктів контролю  – 10. 

 

 

9.1. ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ (ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ) НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТІВ 

 

   Поточний та модульний 

контроль 

Сума балів ПК 

розрах. як 

середньосеместр. 

бал помножений 

на 20 

   Заліковий модуль №1 

Л

1 

Л

2 

Л

3 

Л

4 

Л

5 

Л

6 

Л

7 

Л

8 

Л

9 

С

Р 

100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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9.2. CИСТЕМА НАРАХУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ  

БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 
№  
п/п 

Види робіт Бали рейтингу 

1 2 3 

1. Лабораторні роботи. 

Критерії оцінки лабораторних робіт 

0-5 (за кожну 

лабораторну) 
 лабораторна робота виконана у 

зазначений термін, у повному обсязі, 
без помилок і зарахована 

5 

 лабораторна робота виконана у 
зазначений термін, у повному обсязі, 
зарахована, але є помилки 

4 

 лабораторна робота виконана у 
неповному обсязі, або (та) з 
порушенням терміну її виконання, або 
(та) при наявності значних помилок, і 
зарахована при умові її 
доопрацювання 

3, 2 

 виконання пропущеної без 
поважних причин лабораторної роботи 
або повторне виконання 
незарахованої лабораторної роботи 

1 

 лабораторна робота не виконана або не 
зарахована 

0 

2. СРС  5 

 виконано завдання вчасно і з 

усімавимогами 

5 

 виконано завдання невчасно чи з 

помилками 

1-4 

 невиконане завдання 0 
 

9.3. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТА 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Залік 

 51 – 100 1 Зараховано 

 0-50 0 Незараховано 

 

 


