
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП 9.4. 

2. Назва: Організація та управління діяльністю інформаційних установ. 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна      8. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6. 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Дробко Е.В.,   к.держ.упр., 

доцент,  доцент  кафедри державного управління, документознавства та інформаційної 

діяльності. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

застосовувати на практиці нормативно-правові акти, які регулюють діяльність інформаційних 

установ; характеризувати та аналізувати діяльність різних видів інформаційних установ; 

розробляти елементи стратегії розвитку інформаційної установи, а також конкурентної 

боротьби на ринку надання інформаційних послуг, а також володіти основами організації та 

управління інформаційними установами; прийомами і методами вирішення конфліктних 

ситуацій в трудовому колективі; сучасними інформаційними технологіями; прийомами і 

методами конкурентної боротьби на інформаційному ринку. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи, курсова робота. 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Документне забезпечення 

діяльності організацій, Системний аналіз інформаційних процесів, Електронний  документообіг 

та електронне урядування, Інформаційно-аналітична діяльність, Аналітико-синтетична 

переробка інформації.  

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):  
12. Зміст курсу:(перелік тем)  

Основи організації та управління інформаційними установами. Основи процесу управління 

інформаційною установою. Організаційні процеси в системі діяльності інформаційної установи. 

Розвиток інформаційного виробництва та правове забезпечення суб’єктів інформаційної 

діяльності в Україні. Центри науково-інформаційної діяльності та їх бібліографічна продукція. 

Особливості конкурентної боротьби на інформаційному ринку. Виробнича політика 

інформаційних установ. Ціноутворення в інформаційній галузі. Колектив у структурі 

інформаційної установи.   

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Григораш С. М. Організація та управління діяльністю інформаційних установ : консп. 

лекц.  Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. 234 с.  

2. Біловус Л. І. Управління та організація діяльності інформаційних установ (за фаховим 

спрямуванням) : навч. посіб.  Тернопіль, 2010. 380 с. 

3. Дерев’янко А. Г. Інформаційні центри: структура і методи діяльності : навч. посіб. Київ 

: ППФ «Волинські обереги», 1999. 80 с. 

4. Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління  : навч. 

посіб. Київ : МАУП, 2002. 224 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 22 год. практичних занять, 98 год. самостійної роботи, 30 год. індивідуальної 

роботи (курсова робота). Разом – 180 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий, в кінці  8 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, мультимедійні презентації, 

вирішення проблемних ситуацій, ділові ігри, робота в групах над індивідуальним завданням. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри державного управління, 

документознавства та інформаційної діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



д.е.н., професор                                                                                 І.Л. Сазонець             

                               
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: PP 9.4. 

2. Title: Organization and management information institutions' activities. 
3. Type: obligatory. 

4. Higher education level: And (Bachelor) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4. 

6. Semester when the discipline is studied: 8. 

7. Number of established ECTS credits: 6. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Drobko E. V., PhD in 

Public Administration, Associate Professor,  Associate Professor of Public Administration, 

Documentation and Information Activities Department. 

9. Results of studies:: after studying the discipline the student must be capable of: 

to apply in practice the legal acts regulating the activities of information institutions; characterize and 

analyze the activities of various types of information institutions; to develop elements of the strategy of 

development of the information institution, as well as competition in the market of information services, as 

well as to have the basics of organization and management of information institutions; methods and methods 

of solving conflict situations in the labor collective; modern information technologies; techniques and 

methods of competition in the information market. 

10. Forms of organizing classes: training classes; independent work; practical training; control 

measures, coursework. 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline:  Documentary support of 

organizations, System analysis of information processes, Electronic document circulation and e-

government, Information and analytical activity, Analytical and synthetic information processing. 

12.Course contents: (list of topics) Fundamentals of organization and management of information 

institutions. Fundamentals of the information management process. Organizational processes in the 

system of activity of the information institution. Development of information production and legal 

provision of information activity subjects in Ukraine. Centers of scientific information activity and their 

bibliographic production. Features of competition in the information market. Production policy of 

information institutions. Pricing in the information industry. A team in the structure of the information 

institution. 

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 
1. Grigorash S. M. Organization and management of information institutions: cons. lectures Ivano-

Frankivsk : IFNTUNG, 2014. 234 p. 

2. Bilovus L. I. Management and organization of activity of information institutions (by professional 

direction): Teaching. manual Ternopil, 2010. 380 p. 

3. Derevyanko A.G. Information Centers: Structure and Methods of Activity: Teach. manual Kyiv : 

Volynskie Oberegi PPF, 1999. 80 p. 

4. Kuliksky S.P. Fundamentals of organization of information activities in the field of management: 

teaching. manual Kyiv : MAUP, 2002. 224 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 30 hours lectures, 22 hours 

hractical classes, 98 hours independent work, 30 hours of individual work (coursework). Total - 180 hours. 

Methods: interactive lectures, problem  lectures, individual tasks, implementation of business and role 

games, individual and group research tasks, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): exam test, at the end of the 8 semester. 

Current control (60 points): testing, questioning, multimedia presentations, problem solving, business 

games, work in groups over individual tasks. 

16. Language of teaching: Ukrainian.  

 

Head of the Public Administration,  

Documentation and Information  

Activities Department 

Doctor of Economics, professor                                                         I. L. Sazonets                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


