
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» 

 

Освітнього рівня  бакалавр 

Спеціальності  281 «Публічне управління та адміністрування» 

Галузьзнань28 «Публічнеуправління та адміністрування» 

 

1. Назва освітньої компоненти  Управління інформаційними зв’язками 

 

2. Тип  вибіркова 

3. Обсяг: 
КредитівECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

5 150 18  36  96 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Пошукові системи та користування ними 

2. Групова динаміка і комунікації 

3. Теорія та історія публічного управління 

4. Моделювання та інформаційні технології прийняття управлінських рішень 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Аналіз проектів і програм в управлінні 

2. Інноваційна діяльність в публічному управлінні 

5. Компетенціївідповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями 

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

Здатність працювати в команді 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

Здатність до пошуку, оброблення  та аналізу інформації з різних джерел 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

Навички міжособистісної взаємодії 

Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів  

Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ 
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Здатність використовувати систему електронного документообігу в організації 

Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та 

технологій 

Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати; 

Здатність впроваджувати інноваційні технології в діяльність організації; 

Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування; 

Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування. 

Здатність моделювати та реалізовувати управлінські рішення, використовуючи інформаційні технології та зв’язки.  

Здатність ефективно застосовувати технології стратегічного управління людськими ресурсами в професійній діяльності публічного управлінця 

Здатність до аналітичної діяльності з управління інноваційною діяльністю в публічному управлінні  

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

Знати методи і засоби збирання, обробки, зберігання, пошуку і поширення інформації 

Знати особливості роботи з інформацією і документами при реалізації інформаційних зв’язків  

Вміти використовувати сучасні методи та інформаційні технології для збирання і обробки інформації 

Вміти формувати інформаційну базу для аналізу діяльності організації, визначати способи її опрацювання, систематизації та презентації 

Вміти планувати управління інформаційними зв’язками у сфері комунікацій 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.  

Застосовувати норми та правила професійного спілкування українською мовою. 

Уміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою 

Знати структуру та особливості функціонування публічної сфери. 

Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування. 

Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування. 

Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проектах, спрямованих на формування здорового способу 

життя/активної громадської позиції 

Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень. 

Знати основи електронного урядування. 

Уміти користуватися системою електронного документообігу. 

Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.  

Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку. 

Уміти коригувати діяльність у випадку зміни вихідних умов. 

Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності. 

Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності. 

Володіти інструментарієм та методологією проведення інформаційногоаналiзу та ефективно їх використовувати в професійній діяльності 

Вміти формувати iнформацiйнi ресурси та знати процеси підготовки інформацiйних продуктів в професійній діяльності 
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7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 1 

Тема 1.Організаційні 

засади управління 

інформаційними 

зв’язками  

Знати засади управління 

інформаційними зв’язками 
 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=1727 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1727 

Лекція 2 

Тема 2. Інформаційні 

ресурси. Аналіз потреб у  

інформаційних зв’язках. 

Знати принципи формування 

інформаційних ресурсів, 

джерела управлінської 

інформації.  

 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=1727 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1727 

    Лекція 3 

Тема 3.  Технології, 

методи та засоби пошуку, 

збору, обробки, 

поширення та зберігання 

інформації. 

Знати технології збирання, 

обробки, зберігання, пошуку, 

поширення інформації як 

видів інформаційних 

процесів, що забезпечують 

взаємозв’язок між 

повідомленням, 

відправником і користувачем 

інформації; зміст 

інформаційної роботи 

 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=1727 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1727 

Лекція 4 

Тема 4. Вимоги до 

комунікацій   

Знати основні типи 

інформації, що 

використовуються під час 

організації інформаційних 

зв’язків, між особові 

комунікації, неформальні 

комунікації, комунікаційний 

процес 

 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=1727 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1727 

Лекція 5 

Тема 5. Доступ до 

інформації та її 

використання 

Знати понятійно-

категоріальну сутність 

інформаційних зв’язків у 

комунікаціях, методологічні 

підходи до визначення 

поняття «комунікація», 

 

http://dl.dut.
edu.ua/cours

e/view.php?i

d=1727 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1727 
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класифікацію підходів до 

визначення поняття 

«комунікація», моделі 

комунікацій 

Лекція 6 

Тема 6. Організація 

колективної роботи з 

документами 

Знати інформаційно-

технологічний простір 

організації, інформаційні 

потоки в організації, 

інформаційну модель 

організації, потоки 

виробничої інформації 

 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=1727 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1727 

Лекція 7 

Тема 7. Вимоги до 

комунікацій при 

реалізації інформаційних 

зв’язків. Планування 

управління 

інформаційними 

зв’язками у сфері 

комунікацій 

Знати понятійно-

категоріальну сутність 

інформаційних зв’язків в 

комунікаціях,методологічні 

підходи до визначення 

поняття «комунікація», 

класифікацію підходів до 

визначення поняття 

«комунікація», моделі 

комунікацій 

 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i
d=1727 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1727 

Практичне 

заняття 1 

Тема 1.Організацій 

засади управління 

інформаційними 

зв’язками  

 

Вміти організовувати 

управління 

інформаційними зв`язками, 

інформаційне забезпечення 

управлінської діяльності. 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=1727 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1727 

Практичне 

заняття 2 

Тема 2. Інформаційні 

ресурси. Аналіз потреб у  

інформаційних зв’язках. 
 

Вміти робити факторний 

аналіз розвитку потреб в 

інформаційних зв’язках. 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i
d=1727 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.
php?id=1727 

Практичне 

заняття 3 

Тема 3.  Технології, 

методи та засоби пошуку, 

збору, обробки, 

поширення та зберігання 

інформації. 

 

Вміти збирати, 

структурувати, обробляти 

інформацію та 

використовувати 

інформаційні продукти 

переробки інформації. 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=1727 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1727 
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Практичне 

заняття 4 

Тема 4. Вимоги до 

комунікацій   

 

Вміти застосовувати 

сучасні інформаційні 

технології: відео-

конференц зв’язок, відео-

конференції, електронні 

комунікації, соціальні 

комп’ютерні мережі. 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=1727 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1727 

Практичне 

заняття 5 

Тема 5. Доступ до 

інформації та її 

використання 

 

Вміти виокремлювати 

елементи та етапи процесу 

комунікацій, основні 

характеристики 

комунікативного процесу, 

параметри спілкування: 

перспективний, 

інформаційний, 

інтерактивний 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=1727 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1727 

Практичне 

заняття 6 

Тема 6. Організація 

колективної роботи з 

документами 

 

Вміти використовувати 

сучасні технології роботи з 

документами, шаблони 

документа, інструменти і 

можливості комп’ютерних 

програм для роботи з 

документами.  

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=1727 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1727 

Практичне 

заняття 7 

Тема 7. Вимоги до 

комунікацій при 

реалізації інформаційних 

зв’язків. Планування 

управління 

інформаційними 

зв’язками у сфері 

комунікацій 

 

Вміти аналізувати види 

спілкування,механізми 

спілкування,способи 

комунікацій, комунікативні 

проблеми. 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=1727 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1727 

  

 

 

 

 

Тема 1.Організацій 

засади управління 

інформаційними 

зв’язками  

Знати засади управління 

інформаційними зв’язками 

Вміти організовувати 

управління 

інформаційними зв`язками, 

інформаційне забезпечення 

управлінської діяльності. 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=1727 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1727 
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Самостійна 

робота 

Тема 2. Інформаційні 

ресурси. Аналіз потреб у  

інформаційних зв’язках. 

Знати принципи формування 

інформаційного ресурса,  

джерела управлінської 

інформації.  

Вміти робити факторний 

аналіз розвитку потреб в 

інформаційних зв’язках. 

http://dl.dut.

edu.ua/cours
e/view.php?i

d=1727 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.
php?id=1727 

Тема 3.  Технології, 

методи та засоби пошуку, 

збору, обробки, 

поширення та зберігання 

інформації. 

Знати технології збирання, 

обробки, зберігання, пошуку, 

поширення інформації як 

видів інформаційних 

процесів, що забезпечують 

взаємозв’язок між 

повідомленням, 

відправником і користувачем 

інформації; зміст 

інформаційної роботи 

Вміти збирати, 

структурувати, обробляти 

інформацію та 

використовувати 

інформаційні продукти 

переробки інформації. 

 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=1727 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1727 

Тема 4. Вимоги до 

комунікацій   

Знати основні типи 

інформації, що 

використовуються під час 

організації інформаційних 

зв’язків,між особові 

комунікації, неформальні 

комунікації, комунікаційний 

процес. 

Вміти застосовувати 

сучасні інформаційні 

технології: відео-

конференц зв’язок, відео-

конференції, електронні 

комунікації, соціальні 

комп’ютерні мережі. 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i
d=1727 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1727 

Тема 5. Доступ до 

інформації та її 

використання 

Знати понятійно-

категоріальну сутність 

інформаційних зв’язків у 

комунікаціях, методологічні 

підходи до визначення 

поняття «комунікація», 

класифікацію підходів до 

визначення поняття 

«комунікація», моделі 

комунікацій. 

Вміти виокремлювати 

елементи та етапи процесу 

комунікацій, основні 

характеристики 

комунікативного процесу, 

параметри спілкування: 

перспективний, 

інформаційний, 

інтерактивний. 

 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=1727 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1727 

Тема 6. Організація 

колективної роботи з 

документами 

Знати інформаційно-

технологічний простір 

організації, інформаційні 

потоки в організації, 

Вміти використовувати 

сучасні технології роботи з 

документами, шаблони 

документа, інструменти і 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i

d=1727 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.

php?id=1727 
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інформаційну модель 

організації, потоки 

виробничої інформації. 

можливості комп’ютерних 

програм для роботи з 

документами.  

Тема 7. Вимоги до 

комунікацій при 

реалізації інформаційних 

зв’язків. Планування 

управління 

інформаційними 

зв’язками у сфері 

комунікацій 

Знати понятійно-

категоріальну сутність 

інформаційних зв’язків в 

комунікаціях,методологічні 

підходи до визначення 

поняття «комунікація», 

класифікацію підходів до 

визначення поняття 

«комунікація», моделі 

комунікацій 

Вміти аналізувати види 

спілкування,механізми 

спілкування,способи 

комунікацій, комунікативні 

проблеми. 

http://dl.dut.

edu.ua/cours

e/view.php?i
d=1727 

http://dl.dut.edu.

ua/course/view.
php?id=1727 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 
1. Буров Є. В. Комп’ютерні мережі: підручник / Є. В. Буров. - Львів: Магнолія 2006, 2010. - 262 с. http://194.44.152.155/elib/local/sk629495.pdf  

2. Захарова І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності: навчальний посібник / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. - К.: Центр учбової літератури, 
2013. - 336 с. http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1437_70481632.pdf 

3. Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів: навчальний посібник / О. М. Томашевський [та ін.]. - К.: Центр учбової літератури, 

2012. - 296 с. https://epdf.pub/-5960e537ec8c095a0497b2b50e88323b95766.html 
4. Козловський А. В. Комп’ютерна техніка та інформаційні технології: навчальний посібник / А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. 

Погріщук. - К.: Знання, 2011. - 463 с. http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/741/view/1512  

5. Плескач В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах: підручник / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. - К.: Знання, 2011. - 718 с. 

https://studfile.net/preview/5429919/ 

6. Управління інформаційними зв’язками: Конспект лекцій. Для студентів усіх форм навчання спеціальностей 074 «Публічне управління та 

адміністрування» / Р. А. Оксентюк. – Тернопіль, ТНТУ, 2016. – 130 с. 

http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21268/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%
86%D1%96%D0%B9.pdf 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Поточний контроль – тестові завдання та завдання, які потребують розгорнутої відповіді. 

Семестровий контроль – іспит. 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Для проведення практичних занять з метою формування загальних та фахових компетенцій використовується спеціалізована лабораторія 

"Віртуальний офіс", яка оснащена сучасними комп’ютерами та ліцензійним програмним забезпеченням. 

 

http://194.44.152.155/elib/local/sk629495.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1437_70481632.pdf
https://epdf.pub/-5960e537ec8c095a0497b2b50e88323b95766.html
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/4/category/741/view/1512
https://studfile.net/preview/5429919/
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21268/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21268/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf

