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СИЛАБУС 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 05  Соціальні і поведінкові науки                                                                        

Спеціальність –  051  Економіка                                      

Освітня програма – Економічна кібернетика  

Загальний обсяг дисципліни –  4 кредити ЄКТС 

Статус дисципліни – вибіркова   

Навчально-науковий  інститут   фізики, математики, економіки та інноваційних  технологій  

Кафедра  –  економіки та менеджменту 

Курс – IІІ ; семестр – 6; вид підсумкового контролю – залік. 

Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами інтерактивних 

технологій 

Форми навчання: денна 

Розподіл годин за видами робіт 
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2. Викладачі 

Квасній Любов Григорівна 

E-mail: lg_k@ukr.net 
Кандидат економічних наук, доцент 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

1. Мета навчальної дисципліни −  формування професійних умінь та компетентностей на 

підставі набуття знань, навичок і компетенцій щодо основних концепцій і способів застосування 

інформаційних технологій в управлінні інформаційними ресурсами та здатності приймати важливі 

рішення стосовно їх використання з метою підвищення конкурентоздатності господарського об’єкта.  

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Управління інформатизаційними ресурсами» студент 

повинен: 

    знати: 

       – теоретичні та методологічні основи управління інформаційними ресурсами; 

      – інформаційні потреби та інформаційне забезпечення суб’єктів управління підприємством; 

– концепції,  технології,  інструментальні засоби управління інформаційними ресурсами; 

– мотиваційні складові в управлінні інформаційними зв’язками та ефективність використання 

інформаційних ресурсів; 

– особливості управління взаємодією служби інформаційних систем із користувачами інформаційних 

ресурсів і технологій; 

– основи управління інформаційною безпекою підприємства.  

– зміст державної політики у сфері інформаційних ресурсів; 

– міжнародний аспект використання інформаційних ресурсів та їх значення для економіки України; 

– екосистему відкритих даних в Україні;  

– специфіку застосування технологій   Smart City в розвитку сучасного міста.. 

             вміти: 

     – здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження 

та надання в користування інформації та знань у будь-яких форматах;  

– використовувати технології електронного урядування та електронного документообігу;  



– керувати документаційними процесами діяльності установ, користуватися засобами електронного 

документообігу, організовувати референтну та офісну діяльність;  

– застосовувати у професійній діяльності технології інформаційного менеджменту, створення і підтримки 

функціонування електронних бібліотек та архівів; 

 – узагальнювати, аналізувати і синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, 

накопиченням, зберіганням та використанням;  

– здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання професійних завдань; 

 – застосовувати сучасні методики і технології автоматизованого опрацювання інформації, формування та 

використання електронних інформаційних ресурсів та сервісів. 

 

3. Компетентності . 

Навчальна дисципліна формує: 

                    Загальні компетентності: 
-  Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;  

- Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

-  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Фахові компетентності: 

      - Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення 

економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

                Програмні результати навчання: 

    -  Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність; 

    -  Розробляти бізнес-плани проектів реальних інвестицій; 

    - Оцінювати загальну тенденцію стохастичного явищаПререквізити дисципліни. Дана дисципліна 

викладається після вивчення технологій створення програмних продуктів, прогнозування соціально-

економічних процесів, економічної кібернетики. 

4. Програма дисципліни.  
  Тема 1. Особливості  та основи правового режиму інформаційних ресурсів. 

Інформація як категорія інформаційного права. Поняття інформаційних ресурсів. Класифікація інформаційних 

ресурсів Поняття, предмет та метод інформаційного права. Правовий режим інформаційних ресурсів. 

Нормативно-правове забезпечення використання інформаційних ресурсів. Закон України "Про інформацію". 

Закон України «Про національну програму інформатизації». Закон України "Про телекомунікації". Юридичні 

особливості інформації. Право власності на інформацію. Юридичні особливості інформації. Доступ до правової 

інформації. 

Тема 2. Інформаційні потреби та інформаційне забезпечення суб’єктів управління підприємством. 

Поняття та види інформаційної діяльності. Інформаційні права громадян – суб’єктів виборчого процесу. Режим 

доступу до інформації, поняття та зміст. Відкрита інформація. Інформація з обмеженим доступом.  

Тема 3. Управління інформаційними ресурсами: концепції,  технології,  інструментальні засоби.  Поняття 

інформаційних ресурсів. Документні ресурси як складові документної комунікації. Документні ресурси, 

потоки, масиви, фонди. Основні ознаки, властивості, параметри та функції документних потоків, масивів та 

фондів. Структурування документних ресурсів, потоків, масивів та фондів. Документні ресурси, потоки, масиви 

та фонди як об’єкт наукометрії, бібліометрії та інформетрії. Декларація Ради Європи «Про свободу спілкування 

в Інтернет». 

Тема 4. Інформаційні ресурси установи. Інформаційна сфера підприємства. Інформаційні потоки. Суть і 

значення понять “документний ресурс” (ДР), “документний потік” (ДП), “документний масив” (ДМ), 

“документний фонд” (ДФ).  Інформаційна модель організації. Моделювання інформаційних взаємозв'язків. 

Життєвий цикл інформаційного ресурсу. Функції менеджменту на різних етапах життєвого циклу 

інформаційного ресурсу. 

Тема 5. Мотиваційні складові в управлінні інформаційними зв’язками та ефективність використання 

інформаційних ресурсів. Виникнення та розвиток центрів науково-технічної інформації. Система НТІ в 

Україні. Класифікація електронних видань за типом носіїв, за технологією розповсюдження, за характером 

взаємодії з користувачем, за видами видань, за статусом, за наявністю друкованого еквіваленту. Електронні 

бази даних. Електронна бібліотека. 

Тема 6. Управління взаємодією служби інформаційних систем із користувачами інформаційних ресурсів і 

технологій. Комунікаційні канали та інститути документної комунікації. Бібліотечний фонд як системний 

об’єкт. Вивчення бібліотечних фондів. Розміщення та способи розстановки бібліотечного фонду. Зберігання 

бібліотечного фонду та його перевірка. Глобальна комунікаційна система Інтернет. Державна реєстрація 

інформаційних агентств. Правові основи створення та діяльності друкованих ЗМІ. 

Тема 7. Управління інформаційною безпекою підприємства. Поняття національної безпеки. Поняття та 

склад інформаційної безпеки. Об’єкти інформаційної безпеки України. Інституціональний механізм 

інформаційної безпеки. Історія формування категорій національна безпека та національні інтереси. Напрямки 

державної політики в сфері інформаційної безпеки. Історія формування категорій національна безпека та 

національні інтереси 

Тема 8. Державна політика у сфері інформаційних ресурсів. Державне управління інформаційними 

ресурсами. Створення системи національних інформаційних ресурсів. Інформаційна безпека. Завдання та 



функції Ради національної безпеки та оборони. Державні експерти з питань таємниць. 

Тема 9. Міжнародний аспект використання інформаційних ресурсів та їх значення для економіки 

України. Інтеграція України в світовий інформаційний простір. Міжнародно-правові засади інформаційної 

безпеки. Державні експерти з питань таємниць. Державний реєстр видавців, виготовників і розповсюджувачів 

видавничої продукції. 

 Міжнародно-правове регулювання телекомунікацій. Міжнародний союз електрозв’язку 

Тема 10.Екосистема відкритих даних в Україні. Доступ до екологічної інформації. Відкриті дані для Уряду, 

громадянського суспільства та бізнесу. Прогрес України у сфері відкритих даних 1. Стан справ до початку 

реформ у сфері відкритих даних. Досягнення у сфері відкритих даних. Фактори, що стоять на заваді розвитку 

екосистеми відкритих даних в Україні. 

Тема 11. Застосування технологій   Smart City в розвитку сучасного міста. Застосування інформаційних 

ресурсів в економіці. Сутність концепції «розумного міста». Зарубіжні нововведення та інноваційні 

впровадження в містах, які посідають ТОПові місця в рейтингу «розумних міст» світу. Стан розвитку 

управління сучасним містом в Україні. Концепція створення «електронного уряду». Електронні документи та 

електронний документообіг. Правові основи діяльності електронних ЗМІ. Правові основи адміністрування 

домену UA. Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів. 

ТЕМАТИКА  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

1. Особливості  та основи правового режиму інформаційних ресурсів. 

2. Інформаційні ресурси установи. 

3. Мотиваційні складові в управлінні інформаційними зв’язками та ефективність використання інформаційних 

ресурсів. 

4. Управління інформаційною безпекою підприємства.  

5. Державна політика у сфері інформаційних ресурсів. 

6. Міжнародний аспект використання інформаційних ресурсів та їх значення для економіки України. 

7. Екосистеми відкритих даних в Україні. 

8. Застосування технологій   Smart City в розвитку сучасного міста. 

 Індивідуальні завдання мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти 

отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. Індивідуальні завдання 

оформляються у вигляді реферату. Обсяг – 10-15 аркушів формату А4. Структура індивідуального завдання: 

резюме, вступ, розділи, висновки, додатки. 

                Пропоновані теми індивідуальних завдань:  

1. Інформаційні ресурси бібліотек м. Дрогобича. 

2. Інформаційні ресурси дрогобицьких архівів.  

3. ЗМІ як інформаційні ресурси. 

 4. Електронні інформаційні ресурси в освітній галузі.  

5. Закон України «Про інформацію». 

 6. Інформаційна безпека в сучасній Україні. 

 7. Явище «Інформаційних воєн». 

 8. Світові системи інформаційної безпеки. 

 9. Інформаційні ресурси як об’єкт професійної діяльності. 

 10.Суб’єктивна складова інформаційних ресурсів. 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 
Лекційні і практичні заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно. 

Практичне заняття на тему „Інформаційні ресурси дрогобицьких архівів” проводяться в комп’ютерній 

лабораторії з використанням відповідного обладнання та програмного забезпечення. 

         В умовах дистанційного навчання  заняття проводяться з використанням платформи ZOOM. 

6. Система оцінювання. 

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних заняттях (50 балів), 

захист індивідуального завдання (20 балів), написання підсумкової контрольної роботи (30 балів).  

         Оцінювання здійснюється за накопичувальною бальною системою. Тобто студент може отримати 

максимально 50 балів, відповідаючи усно і отримавши максимально 5 балів за кожне практичне заняття. Усні 

опитування на практичних заняттях оцінюються в 0: 1; 2; 3; 4; 5 балів. Пропущене практичне заняття студент 

повинен відпрацювати у вигляді вибіркового усного опитування з теми.  

                             Оцінювання навчальних досягнень студента  

Робота на практичних заняттях 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

Індивідуальне  

завдання 
Сума 

10*5б.=50 30 20 100 

 

         Критерії оцінювання індивідуального завдання: ступінь виконання завдання, поставленого керівником 

перед студентом – 5 балів, рівень самостійності написання роботи, якість мовного оформлення та якість 

бібліографічного опису, наявність посилань на список літератури у тексті роботи – 5 балів; усний захист 

індивідуального завдання з презентацією – 10 балів. 

         Дисципліна вивчається один семестр і формою підсумкового контролю є залік. Залік за талоном №2 і 

перед комісією проводиться в письмовій формі з оцінюванням за стобальною шкалою. Студенти, які 



навчаються за індивідуальним навчальним планом проходять усі види підсумкової атестації у терміни 

визначені індивідуальним планом. Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і 

ЄКТС. 

7. Політика дисципліни. 

Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема недопущення 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного та підсумкового 

контролю.Студент зобов’язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, відвідувати 

навчальні  заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для забезпечення необхідної 

якості знань студент повинен регулярно готуватись до занять, працювати з навчальною літературою, з Інтернет- 

ресурсами.  Пропущені практичні заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 

8. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

                                 Основна література 

 

1. Квасній Л.Г., Шульжик Ю.О. Управління інформаційним ресурсами. Матеріали для самостійного 

вивчення дисципліни. Дрогобич: ПОСВІТ.2021. 31 с. 

2. Квасній Л.Г. Управління інформаційним ресурсами. Тексти лекцій. Дрогобич: ПОСВІТ. 2021. 52 с. 

3. Войчишин К.С. Створення системи інформаційних ресурсів: стандартизація і сертифікація – основа 

інформаційної інфраструктури / К.С.Войчишин // Інформаційні технології і системи. 2008. Т.5, №1-2. С.69- 83. 

4. Громадяни у пошуках інформації: українські реалії / С.Г. Підлуська. К.: Агенство "Україна", 2005. 180с.  

5. Давидова І.О. Управління електронними інформаційними ресурсами: питання методології та організації / 

І.О.Давидова // Вісн. Харк. держ. акад. культури. 2008. Вип.10. С.55-61 

6. Васюхин О. В., Варзунов А. В. Информационный менеджмент : краткий курс : учеб. пособ. / О. В. Васюхин, А. 

В. Варзунов.  СПб. : СПбГУ ИТМО, 2010.  119 с.  

7. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп'ютерні технології в менеджменті : навч. посіб. / І. С. Вовчак. – 

Тернопіль : Карт-бланш, 2001.  354 с.  

8. Матвієнко О. В. Основи інформаційного менеджменту: навч. посіб. / О. В. Матвієнко. – К. : Центр навчальної 

літератури, 2004. 128 с. 

9.  Матвієнко О. В., Цивін М. Н. Інформаційний менеджмент : опорний конспект лекцій у схемах і таблицях : 

навч. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін.  К., 2006.  170 с.  

10. Сорока П. М. Інформаційний менеджмент : навч. посіб. для дистанційного навчання / П. М. Сорока, 

Б. М. Сорока.  К. : Університет Україна", 2008.  535 с.  

Додаткова література: 

1. Васильків Н.М. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Ефективність інформаційних систем». – 

Тернопіль : Економічна думка, 2005.  98 с.  

2.Курас І. Інтеграція інформаційних ресурсів – стратегічний напрям забезпечення інформаційних 

потреб суспільства  / І.Курас // Бібліотечний вісник. 2009. №1. С.2-6. 

3.Ленков С.В. Захист національних інформаційних ресурсів в аспекті інформаційної безпеки України  

/ С.В.Ленков // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля. 2009. Т.1, №5. С.21-28.  

4.Макаренко Є.А. Міжнародні інформаційні відносини: навч. посібник / Є.А.Макаренко.– К.: Наша 

культура і наука, 2003.368с.  

5.Мастяниця Й.І. Інформаційні ресурси України: проблеми державного регулювання: монографія / 

Й.І.Мастяниця. К.: НІСД, 2006.141с.  

6. Маслянко П.П. Інформаційні ресурси та засоби їх створення  / П.П.Маслянко // Вісн. Східноукр. 

нац. ун-ту ім. В.Даля. 2008. Т.1, №7. С.132-140.  

7.Маращук А.І. Інформаційні ресурси держави: зміст та проблеми захисту [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://www.ndcpi.org.ua. 16.03.2010 р.  

8.Марчук Ю. Ескіз технології перетворення інформаційного потенціалу в інформаційний ресурс / 

Ю.Марчук // Вісн. Кн. палати. 2005. №1. С.19-22.  

9. Квасній Л. Г.,  Гембарська Н.С., Данилків Х.П. Інформаційні можливості звіту про управління в 

умовах сьогодення.  Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Івано-Франківськ. 2021. Вип. 

17. Т.2. С. 236-251 

10. Квасній Л. Г., Щербан О.Я. Особливості управління інноваціями в процесі впровадження нових 

інформаційно-комунікаційних технологій. Зб. матеріалів всеукраїнської міждисциплінарної науково-

практичної конференції на тему: «Наукові та освітні трансформації в сучасному світі», (15 липня 

2021 р.). Чернігів, 2021.  С.102-103 

11. Квасній Л. Г., Блізнякова В.О. Прогнозування розвитку інтернет-банкінгу в Україні. Матеріали 

VІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів «Сучасні 

проблеми і перспективи економічної динаміки».(18 листопада 2021 р.). Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини. 2021. С. 102-105 

12.Квасній Л.Г., Шульжик Ю.О. Управління інформаційним ресурсами. Матеріали для самостійного 

вивчення дисципліни. Дрогобич: ПОСВІТ.2021. 31 с. 

13.Квасній Л.Г. Управління інформаційним ресурсами. Тексти лекцій. Дрогобич: ПОСВІТ. 2021. 52 с. 
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