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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Дисципліна спрямована на оволодіння теоретико – методологічних, організаційно-економічних аспектів інормаційно-
комунікаційної складової підприємства як соціальної системи, їх структури, закономірності управління ними, дослідження ефективних 
інформаційних управлінських технологій, а також методів раціональної системи управління інформаційними ресурсами.Розглянуто сутність 
інормаційно-комунікаційної складової управління підприємством, організації та її середовища, основні принципи і методологію організації структури 
управління інформаційними ресурсами на підприємстві чи в організації та чинники, що її обумовлюють, види  інормаційно-комунікаційних 
інформаційно-аналітичної діяльності на підприємстві,  підходи до побудови системи інормаційно-комунікаційної складової організації та оцінки її 
ефективності, включаючи раціональну організацію інформаційних потоків, їх роль у забезпеченні належного управління організацією, підходи, 
принципи, функції інформаційного управління. 

Мета та цілі 

Виробити та сформувати у майбутніх спеціалістів знання та навички з управління інформаційними та комунікаційними потоками на 
підприємстві , оволодіти навичками комунікаційних прийомів, характером взаємодії працівників та критеріями оцінки ефективної діяльності 
працівників і підрозділів організації 

Формат Лекції, практичні роботи, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати навчання 
Проводити власні наукові дослідження з основ інформаційно-комунікаційного забезпечення управління підприємством на високому 
рівні. Володіти навичками здійснювати розробку стратегії визначати раціональну структуру управління інормаційно-комунікаційної складової 
організації відповідно до її стратегічних цілей і поточних завдань розвитку інормаційно-комунікаційної складової організації з урахуванням стану та 



умов зовнішнього середовища і внутрішніх чинників діяльності,  

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 112 год.: лекції – 32 год., практичні роботи – 32 год., самостійна робота – 56 год. 

Пререквізити «Інформаційні системи управління», «Вступ до фаху» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з 
навчальною та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться 
усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю 
освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять.Без особистої присутності студента підсумковий 
контроль не проводиться. 

  



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Вступ до управління. Еволюція системи управління. 
Концептуальні  основи інформаційного управління 
підприємством 

Практична 
робота 1 

Національні інформаційні 
ресурси України у мережі 
Інтернет 
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Порівняння за семантикою 
поняття «менеджмент» і 
«управління».  
 

Лекція 2 Поняття інформаційно-комунікаційного забезпечення 
організаційної структури. 

Практична 
робота 2 
 

Оцінювання характеристик 
джерел інформації 

Приклади  застосування  
атрибутивного  і  
функціонального підходів до 
поняття „інформація”. 
 

Лекція 3 Джерела інформації . 

Практична 
робота 3 
 

Підготовка інформаційно-
аналітичного 
огляду конкретної галузі 
(джерелознавчий 
бібліографічний огляд) 
 

Перелік основних підходів до 
інформаційного менеджменту, 
розкрити їх зміст. 

Лекція 4 Інформаційне забезпечення управління. Порівняння змісту діяльності в 
галузі «менеджмент 
інформаційних систем» та 
«інформаційний менеджмент».  
 

Лекція 5 Система управління інформаційними ресурсами Аналіз поняття 
«інформаційний менеджмент» 
для системи міжнародних 
відносин, системи державного 
управління, для діяльності 
навчального закладу. 

Лекція 6 Інформаційні продукти і послуги Можливі  функції  
інформаційного  менеджера  у  
Вашому навчальному закладі. 

Лекція 7 Захист інформації Визначення  термінів 
«інформаційне  суспільство»  
та «інформаційні відносини», 
пояснити їх соціальну функцію 



Лекція 8 Маркетингові комунікації в управлінні інформаційно-
комунікаційним забезпеченням організації 
підприємством 

Практична 
робота 4 
 

Оцінювання рейтингів 
представників еліти (ділової, 
наукової, політичної) за 
формальними 
характеристиками публікацій 

Перелік основних законів, які 
регулюють соціальні 
інформаційні відносини. 

Лекція 9 Інформаційно-комунікаційне забезпечення 
інноваційної політики підприємства 

Практична 
робота 5 
 

Моніторинг згадувань 
об’єктів    (подій) у мережі 
Інтернет 

Приклади  нормативно-
законодавчих  актів,  які  
регулюють інформаційні 
відносини у середовищі 
мережі Інтернет. 

Лекція 14 Прогнозно-аналітична діяльність інформаційних 
підрозділів та її роль в управлінні функціонуванням і 
розвитком організації. 

Практична 
робота 7 
 

Експертне оцінювання 
характеристик інформаційно-
пошукових систем мережі 
Інтернет 

 Визначення  організаційно-
правового  забезпечення  
державної інформаційної 
інфраструктури 

Лекція 15 Інформаційно-комунікаційні управлінські технології як 
нові досягнення та тенденції розвитку професійної 
управлінської діяльності. 

Практична 
робота 8 
 

Аналіз організаційного 
середовища. Структура 
інформаційних потоків 
організації 
 

 
Перелік  законодавчих  актів,  
які  регулюють  інформаційні 
відносини у мережі Інтернет 

Лекція 16 Рекомендації з підготовки та проведення ділових нарад 
та публічних виступів. 

Практична 
робота 9 
 

Організація діяльності відділу 
управління інформаційними 
ресурсами 

 Приклади недодержання вимог до 
якісних характеристик інформації 
(наприклад, у ЗМІ). 

  Практична 
робота 10 
 

База даних Інтернет-ресурсів 
(за предметними галузями) 

 

 
Способи перевірки достовірності 
інформації 
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИДО ІСПИТУ  

Виконати  порівняння  документальних  і  не  документальних  джерел інформації з точки зору їх якісних характеристик (оперативності, новизни, достовірності та ін.). 
Навести приклади  інформаційного забезпечення сфери міжнародних відносин. Скласти перелік  засобів  і методів перевірки  достовірності  інформації. Навести 
приклади управлінської документації. Скласти  перелік  державних  і  недержавних  установ,  основним  змістом діяльності є інформаційно-аналітична діяльність. 
Визначити перелік завдань, які вирішуються у системі міжнародних відносин за допомогою результатів моніторингу преси. Визначити співвідношення понять 
„інформаційна діяльність” та „інформаційно-аналітична діяльність”.Навести приклади бар’єрів, які існують на шляху інформаційних потоків у системі міжнародної 
інформації. Обґрунтувати  переваги  і  недоліки  кожної  з моделей «електронного офісу». Порівняти поняття „об’єктивні  інформаційні бар’єри”  і „суб’єктивні 
інформаційні бар’єри”. Виконати аналіз можливості появи нових  інформаційних бар’єрів  із впровадженням електронних засобів комунікацій.  
 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Место для ввода текста. 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  

Ро
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 

На
ра

ху
ва

нн
я 

ба
лі

в 

Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
•практичні роботи: 20% семестрової оцінки; 
•самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
•іспит: 60% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ«ХПІ»:виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність.Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту доводитися до завідувача кафедрою або керівництва інститутом . 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


