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Мета заняття 
 

1 2 3 
              Семестровий модуль 1 

2 Заняття 1. Організація інформаційної  
діяльності в сфері публічного управління  
та адміністрування 
Література: основна [2, с. 47-56], додаткова   
[9, с. 76-79; 12, с. 333-339], інформаційні  
ресурси [1; 3]. 
1. Формування технологічного середовища  
інформаційної системи. 
2. Формування організаційної структури в  
області інформатизації. 
3. Планування в середовищі інформаційної  
системи. 
 

1. Визначити технологічне  
середовище інформаційної  
системи в публічній сфері. 
2. Розглянути організаційну 
структуру в області  
інформатизації в публічній  
сфері. 
3. Дослідити планування в  
середовищі інформаційної  
системи в публічній сфері. 

2 Заняття 2.  Планування та комунікативні 
процеси в системі управління  
інформаційною системою 
Література: основна [1, с. 29-36; 5, с. 33-40], 
додаткова [8, с. 55-59], інформаційні ресурси 
[2; 4]. 
1. Суть процесу планування в сфері публічного 
управління та адміністрування. 
2. Стратегічне планування інформаційних  
систем в публічній сфері. 
3. Фази стратегічного планування  
інформаційних систем в публічній сфері. 
4. Сутність комунікації та її роль у системі  
публічного управління. 
5. Керування комунікаційними процесами в 
публічній сфері. 
6. Напрямки удосконалення системи  
комунікацій у керуванні.  
 

1. Визначити суть процесу  
планування в сфері публічного 
управління та адміністрування. 
2. Навчитися стратегічне  
планувати інформаційні  
системи в публічній сфері. 
3. Знати фази стратегічного 
планування інформаційних  
систем в публічній сфері. 
4. Визначити сутність  
комунікації та її роль у системі  
публічного управління. 
5. Навчитися керувати  
комунікаційними процесами  
в публічній сфері. 
 

2 Заняття 3. Засоби інформаційних  
технологій в забезпеченні управлінської  
діяльності 
Література: основна [2, с. 66-69], додаткова   
[9, с.76-79; 12, с. 402-410], інформаційні  
ресурси [1; 3]. 
1. Види сучасних інформаційних технологій в 
публічній сфері. 

 

1. Розуміти види сучасних  
інформаційних технологій  
в публічній сфері. 
2. Визначити структуру  
сучасних інформаційних  
технологій в публічній сфері. 
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 2. Структура сучасних інформаційних  
технологій в публічній сфері. 
3. Організаційно-методичне забезпечення  
сучасних інформаційних технологій в  
публічній сфері. 

 

3. Дослідити організаційно-
методичне забезпечення  
сучасних інформаційних  
технологій в публічній сфері. 

 

2 Заняття 4. Концепція політики управління 
знаннями в публічній сфері 
Література: основна [2, с. 117-122], додаткова 
[9, с. 76-79; 12, с. 87-92], інформаційні ресурси 
[1; 3]. 
1. Методи та задачі управління знаннями в  
публічній сфері. 
2. Формування корпоративної культури  
знань в сфері публічного управління та  
адміністрування. 
3. Базові корпоративні цінності в системі  
публічного управління та адміністрування. 
4. Управління талантами – частина  
корпоративної культури знань.  
 

1. Розуміти методи та задачі 
управління знаннями в  
публічній сфері. 
2. Визначити базові  
корпоративні цінності в системі  
публічного управління та  
адміністрування. 
3. Дослідити формування  
корпоративної культури  
знань в сфері публічного 
управління та адміністрування. 
 

2 Заняття 5. Організація процесів вияву  
та реєстрації знань в публічній сфері 
Література: основна [1, с. 229-233; 5, с. 59-67], 
додаткова [8, с. 60-66], інформаційні ресурси 
[2; 4]. 
1. Структура системи управління знаннями  
персоналу в публічній сфері. 
2. Функції системи управління знаннями  
персоналу в публічній сфері. 
3. Задачі та функції адміністрації з управління 
знаннями в публічній сфері. 
 

1. Знати систему управління 
знаннями персоналу в  
публічній сфері. 
2. Знати функції системи 
управління знаннями персоналу 
в публічній сфері. 
3. Навчитися використовувати  

задачі та  функції адміністрації  
з управління знаннями в  
публічній сфері. 

 

2 Заняття 6. Механізм інформаційної  
взаємодії ContentNet в публічному  
управлінні та адмініструванні 
Література: основна [3, с. 44-53], додаткова   
[7, с. 228-238; 10, с. 175-179], інформаційні  
ресурси [6]. 
1. Концепція системи Міжвідомчої  
електронної взаємодії (СМЕВ).  
2. Інфраструктура системи Міжвідомчої  
електронної взаємодії (СМЕВ).  
3. Методологія формування та управління 
знаннями в умовах функціонування  
електронного (віртуального) органу.  

 

1. Знати концепцію системи 
Міжвідомчої електронної  
взаємодії (СМЕВ).  
2. Знати інфраструктуру  
системи Міжвідомчої  
електронної взаємодії (СМЕВ).  
3. Навчитися формувати та 
управляти знаннями в умовах 
функціонування електронного 
(віртуального) органу.  
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2 Заняття 7. Особливості управління  

знаннями в публічній сфері 
Література: основна [3, с. 77-86], додаткова   
[7, с. 288-236; 10, с. 188-195], інформаційні  
ресурси [3]. 
1. Менеджмент розвитку знань персоналу  
підприємства, яке займається публічною  
діяльністю. 
2. Управління ефективністю підприємства,  
яке займається публічною діяльністю. 
3. Організаційні форми інтеграції  
підприємства, яке займається публічною  
діяльністю. 
 

1. Знати менеджмент розвитку 
знань персоналу підприємства, 
яке займається публічною  
діяльністю. 
2. Навчитися управляти  
ефективністю підприємства,  
яке займається публічною  
діяльністю. 
3. Оцінити організаційні  
форми інтеграції підприємства, 
яке займається публічною  
діяльністю  
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