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       СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1. 
                ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ТА ІНСТРУМЕНТ В ДІЯЛЬНОСТІ  

   ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ПУБЛІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Основні положення керування інформацією в сфері  

публічного управління та адміністрування 
Лекція № 1. Основні положення керування інформаційними системами  
Література: основна [1; 5], додаткова [8], інформаційні ресурси [2; 4]. 
1.1. Розвиток інформаційної системи та забезпечення її обслуговування.  
1.2. Використання інформаційних систем в публічній сфері.  
1.3. Експлуатація інформаційних систем в публічній сфері. 
 
Лекція № 2. Основні положення керування захищеністю інформаційних ресурсів  
Література: основна [1; 5], додаткова [8], інформаційні ресурси [2; 4]. 
2.1. Керування персоналом в сфері інформатизації. 
2.2. Керування капіталовкладеннями в сфері інформатизації. 
2.3. Забезпечення комплексної захищеності інформаційних ресурсів. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Організація інформаційної діяльності в сфері публіч-

ного управління та адміністрування 
Лекція № 3. Організація інформаційної діяльності в сфері публічного управління 

та адміністрування 
Література: основна [2], додаткова [9; 12], інформаційні ресурси [1; 3]. 
3.1. Формування технологічного середовища інформаційної системи. 
3.2. Формування організаційної структури в області інформатизації. 
3.3. Планування в середовищі інформаційної системи. 
  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Планування та комунікативні процеси в системі 

управління інформаційною системою  
Лекція № 4. Процес планування в сфері публічного управління та адміністрування 
Література: основна [1; 5], додаткова [8], інформаційні ресурси [2; 4]. 
4.1. Суть процесу планування в сфері публічного управління та адміністрування. 
4.2. Стратегічне планування інформаційних систем в публічній сфері. 
 

Лекція № 5. Особливості стратегічного планування інформаційних систем в пуб-
лічній сфері 

Література: основна [1; 5], додаткова [8], інформаційні ресурси [2; 4]. 
5.1. Фази стратегічного планування інформаційних систем в публічній сфері. 
5.2. Сутність комунікації та її роль у системі публічного управління. 
 

Лекція № 6. Удосконалення керування комунікаційними процесами в публічній сфері 
Література: основна [1; 5], додаткова [8], інформаційні ресурси [2; 4]. 
6.1. Керування комунікаційними процесами в публічній сфері. 
6.2. Напрямки удосконалення системи комунікацій у керуванні.  
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            ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Засоби інформаційних технологій в забезпеченні управ-
лінської діяльності 

Лекція № 7. Сучасні інформаційні технології в публічній сфері  
Література: основна [2], додаткова [9; 12], інформаційні ресурси [1; 3]. 
7.1. Види сучасних інформаційних технологій в публічній сфері. 
7.2. Структура сучасних інформаційних технологій в публічній сфері. 
 
Лекція № 8. Організаційно-методичне забезпечення сучасних інформаційних тех-

нологій в публічній сфері. 
8.1. Організаційне забезпечення сучасних інформаційних технологій в публічній сфе-

рі. 
8.2. Методичне забезпечення сучасних інформаційних технологій в публічній сфері. 

 

                                         СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
                МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  

              ЗНАННЯМИ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Концепція політики управління знаннями в публічній 

сфері 
Лекція № 9. Корпоративна культура знань в сфері публічного управління та адмі-

ністрування 
Література: основна [2], додаткова [9; 12], інформаційні ресурси [1; 3]. 
9.1. Методи та задачі управління знаннями в публічній сфері. 
9.2. Формування корпоративної культури знань в сфері публічного управління та ад-

міністрування. 
 
Лекція № 10. Корпоративні цінності в системі публічного управління та адмініс-

трування 
Література: основна [2], додаткова [9; 12], інформаційні ресурси [1; 3]. 
10.1. Базові корпоративні цінності в системі публічного управління та адмініструван-

ня. 
10.2. Управління талантами – частина корпоративної культури знань.  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. Організація процесів вияву та реєстрації знань в пуб-

лічній сфері 
Лекція № 11. Система управління знаннями персоналу в публічній сфері 
Література: основна [1; 5], додаткова [8], інформаційні ресурси [2; 4]. 
11.1. Структура системи управління знаннями персоналу в публічній сфері. 
11.2. Функції системи управління знаннями персоналу в публічній сфері. 
 

Лекція № 12. Адміністрація з управління знаннями в публічній сфері 
Література: основна [1; 5], додаткова [8], інформаційні ресурси [2; 4]. 
12.1. Задачі адміністрації з управління знаннями в публічній сфері. 
12.2. Функції адміністрації з управління знаннями в публічній сфері. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. Механізм інформаційної взаємодії ContentNet в публі-

чному управлінні та адмініструванні 
Лекція № 13. Система Міжвідомчої електронної взаємодії (СМЕВ)            
Література: основна [3], додаткова [7; 10], інформаційні ресурси [6]. 
13.1. Концепція системи Міжвідомчої електронної взаємодії (СМЕВ).  
13.2. Інфраструктура системи Міжвідомчої електронної взаємодії (СМЕВ).  
 

Лекція № 14. Методологія формування та управління знаннями в умовах елект-
ронного (віртуального) органу.  

Література: основна [3], додаткова [7; 10], інформаційні ресурси [6]. 
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14.1. Методологія формування знань в умовах функціонування електронного (віртуа-
льного) органу.  

14.2. Методологія управління знаннями в умовах функціонування електронного (вір-
туального) органу.  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. Особливості управління знаннями в публічній сфері 
Лекція № 15. Особливості управління знаннями в публічній сфері 
Література: основна [3], додаткова [7; 10], інформаційні ресурси [3]. 
15.1. Менеджмент розвитку знань персоналу підприємства, яке займається публічною 

діяльністю. 
15.2. Управління ефективністю підприємства, яке займається публічною діяльністю. 
15.3. Організаційні форми інтеграції підприємства, яке займається публічною діяльні-

стю. 
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 3. Національна бібліотека України ім. В. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим 
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