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Вступ 
Одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати 

орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток 
інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати 
інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і 
обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою 
реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові 
та підвищуючи якість життя. Перехід до інформаційного суспільства — це 
найбільш раціональний шлях підвищення якості життя населення країни за 
рахунок вступу України на новий шлях цивілізованого розвитку і переходу 
економіки на наукоємні, ресурсозберігаючі виробництва. 

 
Анотація 

Обробка інформації, ефективна організація інформаційних послуг, 
управління відповідними установами, що займаються такими видами робіт, – 
головні аспекти підготовки фахівців у сфері інформаційної діяльності. Від 
їхнього уміння управляти, планувати, нормувати, фінансувати інформаційну 
діяльність своєї фірми залежить не просто підвищення ефективності тих 
інформаційних структур, що вже діють, і тих, що створюються, а й 
перспективи входження України до світової спільноти, котра інтенсивно 
формує інформаційне суспільство. 

З цією метою в межах запровадження навчальних програм підготовки 
бакалаврів за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа» у циклі професійної підготовки запроваджено навчальну дисципліну 
«Організація та управління діяльністю інформаційних установ», у якій 
викладено теоретичні, методологічні та практичні питання управління та 
організації діяльності інформаційних установ. 

Ключові слова: інформація, інформаційні послуги, інформаційні 
установи, управління, організація та управління діяльністю інформаційних 
установ. 
 

Аbstract 
Information processing, effective organization of information services, 

management of relevant institutions involved in such types of work - the main 
aspects of training specialists in the field of information activities. Their ability to 
manage, plan, rate, finance information activities of their firm depends not only on 
the efficiency of the existing information structures, but on the ones that are 
created, but also on the prospects of Ukraine joining the world community, which 
intensively forms an information society. 

To this end, the educational discipline "Organization and management 
information institutions' activities" was introduced within the framework of the 
introduction of curricula for the training of masters in the specialty 029 
"Information, library and archival affairs" in the cycle of professional training, in 
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which the theoretical, methodological and practical issues of management and 
organization of activities were introduced. information agencies. 

Key words: information, information services, information institutions, 
management, organization and management information institutions' activities. 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

Кількість кредитів  – 6 

Галузь знань 
02 «Культура і 

мистецтво» 
Нормативна 

 
Спеціальність 029 

«Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 

справа» 
Модулів – 2 Спеціалізація  

«Управління 
інформаційними 
комунікаціями» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й 

Загальна кількість 
годин - 180 
ІНДЗ - Курсова робота 

Семестр 

Рівень вищої освіти:  
бакалаврський 

 

8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 5 
самостійної роботи 
студента - 12 

30 год. 

Практичні, 
семінарські 

     22 год. 

Самостійна робота 
98 год. 

Індивідуальна робота 
ІНДЗ: Курсова робота - 

30 год. 
Вид контролю: 

екзамен 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання – 29% до 71%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

  Мета: ознайомлення студентів з теоретичними, методологічними та 
практичними питаннями управління та організації діяльності інформаційних 
установ, тенденціями розвитку інформаційного ринку та місце на ньому 
інформаційних установ різного типу. 

 
Основними завданнями навчальної дисципліни є: 
- розкрити основи організації та управління інформаційними 

установами, класифікувати інформаційні центри; 
- проаналізувати основи процесу управління інформаційними 

установами, визначити їх цілі, функції, структуру, стилі та методи 
управління;  

- розкрити специфіку організації діяльності в інформаційній установі, 
з’ясувати організаційні форми інформаційної діяльності; 

- дослідити законодавство України щодо діяльності інформаційних 
установ, а також систему правового регулювання ринку 
інформаційних товарів і послуг; 

- узагальнити практику центрів науково-інформаційної діяльності 
колишнього СРСР, а також українських центрів науково-технічної 
інформації з часів Радянського Союзу і до тепер; 

- розкрити особливості конкурентної боротьби на інформаційному 
ринку; 

- з’ясувати особливості виробничої політики інформаційних установ, а 
також процесу ціноутворення в інформаційній галузі; 

- проаналізувати діяльність колективу в структурі інформаційної 
установи, з’ясувати характерні особливості конфліктів та можливі 
стилі їх врегулювання. 

  
 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  
- нормативно-правові акти, які регулюють діяльність інформаційних 

установ в Україні; 
- основи організації та управління інформаційними установами, 

загальні характеристики та класифікацію інформаційних установ; 
- основи процесу управління інформаційною установою; 
- специфіку організації діяльності в інформаційній установі, 

організаційні форми інформаційної діяльності, організаційні 
повноваження; 

- українську національну систему науково-технічної інформації та її 
особливості; 

- особливості конкурентної боротьби на інформаційному ринку та 
особливості виробничої політики інформаційних установ, а також 
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процесу ціноутворення в інформаційній галузі; 
- характерні особливості конфліктів та можливі стилі їх врегулювання 

в структурі інформаційної установи; 
 
вміти: 

- 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. 
володіти: законодавством України щодо діяльності інформаційних 

установ; 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.  

 
3. Програма навчальної дисципліни 

                                                Модуль 1 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

Основи організації та управління інформаційними установами 
 

Тема 1. Основи організації та управління інформаційними установами 
Визначення інформаційного центру. Основні термінологічні 

поняття: управління, організація як процес, організація діяльності, 
інформаційна установа, інформаційне виробництво, інформаційна діяльність. 
Вісім критеріїв, котрі характерні саме для інформаційної установи (за 
матеріалами Асоціації інформаційної індустрії США). Класифікація 
інформаційних центрів.  З’ясування основних понять: інформаційна 
інфраструктура, інформаційний центр, оперативний відділ, інформаційно-
аналітичний центр, центри інформації та банки даних, інформаційні 
агентства. Виробники інформаційних товарів і послуг (інформаційні 
установи). Учасники сучасного інформаційного ринку. Визначення основних 
понять: інформаційна продукція, інформаційний продукт, інформаційна 
послуга. Основні характеристики інформаційних продуктів і послуг. Основні 
принципи формування цін на інформаційні товари і послуги.      

 
Тема 2. Основи процесу управління інформаційною установою 

Цілі, функції організацій та установ. Класифікація цілей. Вісім 
етапів цільового управління інформаційною установою. Метод дерева цілей. 
Вироблення стратегії інформаційної установи: шляхи і методи досягнення 
цілей. Принципи управління. Функції управління. Структура управління 
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установою. Горизонтальна та вертикальна структури. Лінійна, 
функціональна, лінійно-функціональна, лінійно-штабна структури 
управління установою. Структура, орієнтована на конкретні продукти і 
послуги. Бюрократичні, адаптивні (органічні) структури управління 
установою. Стиль і методи управління. Переваги і недоліки різних стилів 
управління: директивного (вказівного), авторитарного, демократичного, 
делегуючого. Методи управління: регламентуючі, стимулюючі. Основні 
складові ефективного керівництва: колегіальність, вміння втілювати у життя 
намічені програми, єдність слова і діла, компетентність керівника, високі 
моральні якості, творчий підхід до справи, постійне прагнення до 
самовдосконалення.  

 
Тема 3. Організаційні процеси в системі діяльності інформаційної 

установи 
Специфіка організації діяльності в інформаційній установі. 

Організаційні форми інформаційної діяльності. Види установ 
інформаційного бізнесу за типовою класифікацією. Інформаційні установи: 
приватні, колективні, комунальні, державні; національні, іноземні, змішані; 
материнські (головні), дочірні, асоційовані, філії. Класифікаційні установи 
(фірми), притаманні інформаційній сфері. Організаційні повноваження. 
Визначення основних понять: посадові обов’язки, відповідальність, владні 
повноваження, делегування, підпорядкованість, децентралізація, 
повноваження. П’ять причин небажання керівників делегувати 
повноваження: "я зроблю це краще", відсутність здатності до керівництва, 
відсутність довіри до підлеглих, страх перед ризиком, відсутність 
вибіркового контролю для попередження керівництва про можливу 
небезпеку.  

 
Тема 4. Розвиток інформаційного виробництва та правове забезпечення 

суб’єктів інформаційної діяльності в Україні 
Поняття інформаційного виробництва. Визначення основних 

понять: інформаційне виробництво, закон проникнення, закон вирощування, 
організація оперативної (виробничої) системи. Дискретне виробництво, 
безперервне виробництво, проектне виробництво. Предмети праці, засоби 
(знаряддя) праці. Особливості процесу праці в інформаційній установі. 
Законодавство про інформаційні установи. Сутність правового забезпечення 
суб’єктів інформаційної діяльності.   Закон України «Про інформацію» – 
базовий документ регулювання інформаційних відносин у державі. 
Характеристика інших законодавчих актів, а саме: Законів України «Про 
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інформаційні 
агентства», «Про державну статистику». Правове регулювання ринку 
інформаційних товарів і послуг.  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
Специфіка товарів і послуг як результат діяльності інформаційних 

установ 
 

Тема 5. Центри науково-інформаційної діяльності та 
 їх бібліографічна продукція 

Центри колишнього всесоюзного рівня. Центри універсального 
профілю колишнього всесоюзного рівня: Всесоюзна книжкова палата, 
Всесоюзний науково-дослідний інститут технічної інформації, класифікації 
та кодування Державного комітету стандартів, Всесоюзний науково-
дослідний інститут патентної інформації та техніко-економічних досліджень, 
Державна публічна науково-технічна бібліотека СРСР, Всесоюзний науково-
технічний інформаційний центр, Всесоюзний центр перекладів. 
Багатогалузеві центри колишнього всесоюзного рівня. Галузеві центри 
всесоюзного рівня. Національна система науково-технічної інформації (НТІ). 
Бібліографічні центри в національній системі науково-технічної інформації 
України.  

 
Тема 6. Особливості конкурентної боротьби на інформаційному ринку 

Аналіз діяльності конкурентів та становлення 
конкурентоспроможності  продукту інформаційних установ. Кінцева мета 
комплексного аналізу діяльності конкурентів. Алгоритм здійснення аналізу 
діяльності конкурента: дослідження юридичних відомостей про нього, 
з’ясування інформації щодо економіко-організаційних характеристик та 
науково-дослідної діяльність. Становлення конкурентоспроможності 
продукту. Конкурентна стратегія інформаційної установи. Інформаційно-
психологічні операції та війни. Визначення поняття «інформаційна війна». 
Технічна та гуманітарна складові інформаційних війн. Характеристики 
інформаційно-психологічних операцій та війн. 

 
Тема 7. Виробнича політика інформаційних установ 

Інформаційний продукт, його особливості та інформаційні послуги. 
Основні визначення поняття «інформаційний продукт». Основні особливості 
інформаційного продукту: корисність, тиражування, старіння, адресність, 
додаткова вартість, науко місткість, якість. Інформаційні послуги, 
визначення поняття. Загальна класифікація послуг в інформаційній галузі. 
Ринок інформаційних товарів і послуг. П’ять секторів ринку інформаційних 
продуктів і послуг. Загальна класифікація інформаційних продуктів та 
послуг. Види інформаційних продуктів і послуг. Бази даних. Програмні 
продукти. Телекомунікаційні мережі. Реклама, виставки та конференції: 
визначення основних понять. Радіо і телебачення. Інтернет. Інформаційні 
продукти і послуги на технічних носіях. Друковані видання. Інтерактивні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

послуги. Навчальні послуги. Консультативні послуги (консалтинг). Центри 
соцопитувань. 

 
Тема 8. Ціноутворення в інформаційній галузі 

Особливості ціноутворення на інформаційному ринку. Основні 
джерела фінансування інформаційних установ. Вартість інформації. 
Концепція цільового маркетингового управління. Ціна інформації. Шість 
основних видів цін на інформаційні товари та послуги в країнах Заходу: ціна 
«зняття вершків», ціна імміграції товару на ринку, ціна психологічного 
впливу на споживача, ціна лідера на ринку або в галузі, ціна з 
відшкодуванням витрат виробництва, престижна ціна. 

 
Тема 9. Колектив у структурі інформаційної установи 

 Чинники формування внутрішнього середовища інформаційної 
установи. Конфлікти в інформаційній установі та стилі їх врегулювання. 
Характерні особливості конфліктів. Схема управління конфліктами та п’ять 
стилів їх розв’язання (уникнення, пристосування, конкуренція, компроміс, 
співпраця). Характеристика дій керівника. Державне і приватне управління. 
Суттєві розбіжності між державним і приватним управлінням. Методичні 
відмінності дій державних і приватних керівників інформаційних установ. 
Переваги та вади залучення до управління інформаційною установою 
«внутрішніх» та «зовнішніх» керівників. Негативні та позитивні якості 
керівника. Стосунки з персоналом. Типові помилки у практичній діяльності 
керівника. Риси хорошого керівника. 
 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма 

усього  у тому числі 
л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи організації та управління 
інформаційними установами 

Тема 1. Основи організації та 
управління інформаційними 
установами 

21 4 2  3 12 

Тема 2. Основи процесу 
управління інформаційною 
установою 

21 4 2  3 12 
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1 2 3 4 5 6 7 
Тема 3. Організаційні процеси в 
системі діяльності 
інформаційної установи 

16 2 2  4 8 

Тема 4. Розвиток 
інформаційного виробництва та 
правове забезпечення суб’єктів 
інформаційної діяльності в 
Україні 

22 4 2  4 12 

Разом за змістовим модулем 1 80 14 8  14 44 
Змістовий модуль 2. Специфіка товарів і послуг як результат 

діяльності інформаційних установ 
Тема 5. Центри науково-
інформаційної діяльності та їх 
бібліографічна продукція 

16 2 2  3 9 

Тема 6. Особливості 
конкурентної боротьби на 
інформаційному ринку 

16 2 2  3 9 

Тема 7. Виробнича політика 
інформаційних установ 

30 6 4  4 16 

Тема 8. Ціноутворення в 
інформаційній галузі  

15 2 2  3 8 

Тема 9. Колектив у структурі 
інформаційної установи 

23 4 4  3 12 

Разом за змістовим модулем 2 100 16 14  16 54 
       
Модуль 2 

Курсова робота 30    30  
Усього годин 180 30 22  30 98 

 
5. Теми практичних  занять 

№ 
з/п 

Назва теми К-сть 
годин 

1 2 3 
1 Основи організації та управління інформаційними 

установами 
2 

2 Основи процесу управління інформаційною установою 2 
3 Організаційні процеси в системі діяльності інформаційної 

установи 
2 

4 Розвиток інформаційного виробництва та правове 
забезпечення суб’єктів інформаційної діяльності в Україні 

2 
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1 2 3 
5 Центри науково-інформаційної діяльності та їх 

бібліографічна продукція 
2 

6 Особливості конкурентної боротьби на інформаційному 
ринку 

2 

7 Виробнича політика інформаційних установ 4 
8 Ціноутворення в інформаційній галузі 2 
9 Колектив у структурі інформаційної установи 4 

Разом 22 
 

6. Самостійна робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми К-сть 
год. 

1 2 3 
1 Особливості організації та управління інформаційними 

установами.  
2 

2 Визначення інформаційного центру. Основні 
термінологічні поняття: управління, організація як 
процес, організація діяльності, інформаційна установа, 
інформаційне виробництво, інформаційна діяльність. 

2 

3 Критерії, котрі характерні для інформаційної установи (за 
матеріалами Асоціації інформаційної індустрії США). 
Класифікація інформаційних центрів.   

2 

4 Виробники інформаційних товарів і послуг (інформаційні 
установи). Учасники сучасного інформаційного ринку. 
Вивчення основних понять: інформаційна продукція, 
інформаційний продукт, інформаційна послуга. Основні 
характеристики інформаційних продуктів і послуг. 

4 

5 Цілі, функції організацій та установ. Класифікація цілей. 
Вісім етапів цільового управління інформаційною 
установою. Метод дерева цілей. 

2 

6 Вироблення стратегії інформаційної установи: шляхи і 
методи досягнення цілей. Принципи управління. Функції 
управління. Структура управління установою.  

4 

7 Структура, орієнтована на конкретні продукти і послуги. 
Бюрократичні, адаптивні (органічні) структури 
управління установою. Стиль і методи управління. 
Переваги і недоліки різних стилів управління. Методи 
управління. 

3 

8 Основні складові ефективного керівництва 
інформаційною установою. 

2 
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9 Специфіка організації діяльності в інформаційній 
установі. Організаційні форми інформаційної діяльності. 
Види установ інформаційного бізнесу за типовою 
класифікацією.  

2 

10 Класифікаційні установи (фірми), притаманні 
інформаційній сфері. Організаційні повноваження. 
Вивчення основних понять: посадові обов’язки, 
відповідальність, владні повноваження, делегування, 
підпорядкованість, децентралізація, повноваження. П’ять 
причин небажання керівників делегувати повноваження. 

4 

11 Поняття інформаційного виробництва. Вивчення 
основних понять: інформаційне виробництво, закон 
проникнення, закон вирощування, організація оперативної 
(виробничої) системи.  

2 

12 Дискретне виробництво, безперервне виробництво, 
проектне виробництво. Предмети праці, засоби (знаряддя) 
праці. Особливості процесу праці в інформаційній 
установі. 

4 

13 Сутність правового забезпечення суб’єктів інформаційної 
діяльності. Законодавство про інформаційні установи. 

4 

14 Закон України «Про інформацію» – базовий документ 
регулювання інформаційних відносин у державі. 
Характеристика інших законодавчих актів: Законів 
України «Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні», «Про інформаційні агентства», «Про 
державну статистику». Правове регулювання ринку 
інформаційних товарів і послуг. 

4 

15  Центри науково-інформаційної діяльності та їх 
бібліографічна продукція. Центри колишнього 
всесоюзного рівня. 

3 

16 Національна система науково-технічної інформації (НТІ). 
Бібліографічні центри в національній системі науково-
технічної інформації України. 

4 

17 Особливості конкурентної боротьби на інформаційному 
ринку. Аналіз діяльності конкурентів та становлення 
конкурентоспроможності  продукту інформаційних 
установ. Алгоритм здійснення аналізу діяльності 
конкурента. Становлення конкурентоспроможності 
продукту. Конкурентна стратегія інформаційної установи. 

4 

18 Інформаційно-психологічні операції та війни. Вивчення 
поняття «інформаційна війна». Технічна та гуманітарна 
складові інформаційних війн. Характеристики 
інформаційно-психологічних операцій та війн. 

4 
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1 2 3 
19 Виробнича політика інформаційних установ. 

Інформаційний продукт, його особливості та 
інформаційні послуги. Основні визначення поняття 
«інформаційний продукт». Основні особливості 
інформаційного продукту. 

4 

20 Інформаційні послуги. Загальна класифікація послуг в 
інформаційній галузі. Ринок інформаційних товарів і 
послуг. П’ять секторів ринку інформаційних продуктів і 
послуг. Загальна класифікація інформаційних продуктів 
та послуг. Види інформаційних продуктів і послуг. 

4 

21 Бази даних. Програмні продукти. Телекомунікаційні 
мережі. Реклама, виставки та конференції. Радіо і 
телебачення. Інтернет. Інформаційні продукти і послуги 
на технічних носіях. Друковані видання. Інтерактивні 
послуги. Навчальні послуги. Консультативні послуги 
(консалтинг). Центри соцопитувань. 

6 

22 Особливості ціноутворення на інформаційному ринку. 
Основні джерела фінансування інформаційних установ. 
Вартість інформації. 

4 

23 Концепція цільового маркетингового управління. Ціна 
інформації. Шість основних видів цін на інформаційні 
товари та послуги в країнах Заходу. 

4 

24 Чинники формування внутрішнього середовища 
інформаційної установи. Конфлікти в інформаційній 
установі та стилі їх врегулювання. Характерні особливості 
конфліктів. 

4 

25 Схема управління конфліктами та п’ять стилів їх 
розв’язання (уникнення, пристосування, конкуренція, 
компроміс, співпраця). Характеристика дій керівника.  

6 

26 Державне і приватне управління. Суттєві розбіжності між 
державним і приватним управлінням. Методичні 
відмінності дій державних і приватних керівників 
інформаційних установ. Переваги та вади залучення до 
управління інформаційною установою «внутрішніх» та 
«зовнішніх» керівників. 

4 

27 Негативні та позитивні якості керівника. Стосунки з 
персоналом. Типові помилки у практичній діяльності 
керівника. Риси хорошого керівника. 

6 

 Разом  98 
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7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
 

Курсову роботу кожний студент виконує за індивідуально отриманим 
завданням. Зміст курсової роботи передбачає виклад теоретичних аспектів 
організації та управління діяльністю інформаційних установ, аналізу 
сучасного стану, проблематики та шляхів удосконалення системи управління, 
ознайомлення із зарубіжним досвідом. Обсяг курсової роботи не повинен 
перевищувати 25-30 сторінок.  

 
8. Методи навчання 

Із метою забезпечення максимального засвоєння студентами матеріалу курсу 
«Організація та управління діяльністю інформаційних установ» 
використовуються наступні методи навчання: 

− словесні (лекція-монолог, лекція-діалог, бесіда); 

− метод проблемного викладу матеріалу; 

− наочні (презентація, ілюстрація); 

− індуктивно-дедуктивний; 

− метод стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; 

− методи усного, письмового, тестового контролю та самоконтролю. 
 

9. Методи контролю 
Оцінювання результатів засвоєння знань здійснюється з розрахунку  

від 0 до 100 балів.  
Максимальна загальна кількість балів поточного та модульного 

контролю (усні відповіді на семінарських заняттях, доповнення, доповіді, 
виконання практичних завдань, письмові модульні контрольні роботи) 
складає 60 балів. Максимальна кількість балів за підсумковий контроль, що 
здійснюється у формі іспиту, складає 40 балів. Якщо результати поточного 
та модульного контролю становлять менше 35 балів – студент не 
допускається до підсумкового контролю як такий, що не виконав усіх видів 
робіт, передбачених навчальним планом.                                                                        

 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 
тест (екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 
1 

Змістовий модуль 2 

40 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
6 6 6 6 7 7 8 7 7 
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11. Розподіл балів, що присвоюються студентам  
за виконання курсової роботи  

 
Пояснювальна 

записка 
Захист роботи Сума 

до 60 до 40 100 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    
 

зараховано 
83-89 

добре  
75-82 
68-74 

задовільно  
60-67 

35-59 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

1-34 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

 
 

12. Методичне забезпечення 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Організація та управління 
діяльністю інформаційних установ» включає: 

1. Навчальні посібники, електронний банк методичного забезпечення 
дисципліни. 

2. Конспект лекцій і методичних вказівок на електронних носіях. 
3. Мультимедійні презентації та слайди. 
4. Пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по всьому курсу 

дисципліни. 
5. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії НУВГП. URL : 

http://ep3.nuwm.edu.ua/view/creators/==0414==0440==043E==0431==043A==0
43E=3A==0415=2E_==0412=2E=3A=3A.html. 

6. Результати соціологічних опитувань різних структур. 
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13. Рекомендована література 
 

Базова 
 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. 
 

Допоміжна 
 5. Конституція України : Закон України №  254к/96-ВР від 28.06.1996 р. 
URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi? nreg=254%EA %2F96-
%E2%F0. 
 6. Про інформацію : Закон України № 2657-12 від 02.10.1992 р. URL : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.  
 7. Про інформаційні агентства : Закон України № 74/95- ВР від 28.02.1995 р. 
URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/95-%D0%B2%D1%80.   
 8. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : Закон 
України № 2782-XII від 16.11.1992 р. URL :  
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2782-12.    
 9. Кредісов А. І., Кредісов  В. А. Менеджмент для керівників. Київ : Знання, 
1999. С. 225. 
 10. Менеджмент : учебник. Москва : Банки и биржа, ЮНИТИ, 1999.  С. 88, 
90. 
 11. Лазарева С. Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу : навч. 
посіб.  Київ : Київ. нац. екон. ун-т, 2002. 667 с. 
 12. Цуруль О. А. Менеджмент у державних організаціях : навч. посіб. Київ : 
КНЕУ, 2002. 142 с. 
 13. Мескон М. Х. Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента : пер. с 
англ.; под ред. Л. И. Евенко. Москва : Дело, 1992. 704 с. 
 14. Швецова-Водка Г. Типологія документа  : навч. посіб. для студ. ін-тів 
культури. Київ : Кн. палата України, 1998. 80 с. 
 15. Сілкова Г. В. Інформаційно аналітичне дослідження як особливий аспект 
інформаційної діяльности. Україньска культура: минуле, сучасне та шляхи 

розвитку  : міжвуз. зб. наук. праць. Київ,  1997.  Вип. 2.  С. 188—193. 
 16. Сілкова Г. В. Інформаційно-аналітична діяльність як напрям 
інформаційної діяльності. Вісник Книжкової палати . 1999. № 3. С. 15—16. 
 17. Сорока М. Б. Інформаційне забезпечення науки в Україні (90-ті рр. ХХ 
ст.) Створення національної системи реферативної інформації. Вісник Книжкової 

палати. 2000. №8. С.20—25. 
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 18. «Україніка наукова» – загальнодержавна реферативна база даних  / НАН 
України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; уклад. : М. Б. Сорока, А. О. 
Чекмарьов, Л. Й. Костенко. Київ, 2000. 19 с. 
 

14. Інформаційні ресурси 
 

1. Верховна Рада України, законодавство України. URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/a#Find (дата звернення 18.02.2019). 

2/ Офіційний Web-сайт Президента України. URL: 
http://www.president.gov.ua/.   

2. Офіційний Web-сайт Кабінету Міністрів України. URL: 
http://www.kmu.gov.ua/ (дата звернення 18.02.2019). 

3. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
(дата звернення 18.02.2019). 

4. Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського. URL:  
http://www.nbuv.gov.ua/ (дата звернення 18.02.2019). 

5. Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету 
імені Даля. URL: http://www.library.snu.edu.ua (дата звернення 18.02.2019). 

6. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, пл. 
Короленка, 6). URL: http://libr.rv.ua/ (дата звернення 18.02.2019). 

7. Рівненська централізована бібліотечна система (Київська, 44, Рівне 
URL: https://www.facebook.com/cbs.rivne/ (дата звернення 18.02.2019). 

8. Цифровий репозиторій ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. URL: 
http://eprints.kname.edu.ua/ (дата звернення 18.02.2019). 

9. Цифровий репозиторій Харківського національного університету ім. В. 
Н. Каразіна. URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568. (дата 
звернення 18.02.2019). 

10. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75). URL: 
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php (дата звернення 18.02.2019). 

11. Український інститут соціальних досліджень імені Олександра 
Яременка. URL: https://clarity-project.info/tenderer/33940036. (дата звернення 
18.02.2019). 

12. Центр соціальних та маркетингових досліджень «Соціс». URL: 
http://socis.kiev.ua/ua/#footer. (дата звернення 18.02.2019). 

13. Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. 
Разумкова.  URL: http://razumkov.org.ua/. (дата звернення 18.02.2019). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


