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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Метою виконання курсової роботи з дисципліни «Організація та 

управління діяльністю інформаційних установ» є практичне 

поглиблення знань щодо закономірностей розвитку інформаційних 

установ на основі удосконалення системи управління ними як засобу  

акумуляції і розповсюдження знання.  

Виконання курсової роботи передбачає засвоєння студентами 

базових засад теорії і практики організації та управління діяльністю 

інформаційних установ; модернізація управління ними на основі 

кращого закордонного досвіду; розкриття комплексу понять й 

категорій комунікаційних процесів у них; надання студентам  

теоретичних уявлень про види, форми й методи  організації діяльності 

інформаційних установ різних видів; ознайомлення зі світовими 

тенденціями розвитку організації їх діяльності; засвоєння знань щодо 

пошуку підходів до організації діяльності інформаційних установ.  

 За результатом виконання курсової роботи студенти повинні 

знати: систему інформаційних установ, методи управління ними, 

організація їх роботи з метою задоволення потреб споживачів, вплив 

їх на розвиток інформаційної бази; вибір та обґрунтування стратегії їх 

діяльності; побудови належної і ефективної системи організації; 

перспективні тенденції розвитку в умовах формування інформатизації 

суспільства й процесів цифровізації. Студент повинен вміти: 

виконувати основні види комунікаційної діяльності; ефективно 

формувати організаційну структуру інформаційної установи; 

організовувати й налагоджувати комунікаційні процеси; 

використовувати інформаційні технології задля активізації 

комунікаційних процесів й удосконалювати діяльність інформаційних 

установ на основі здобутих знань й кращого закордонного досвіду. 

 

2. ВИДАЧА ЗАВДАННЯ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

Завдання щодо виконання курсової роботи видає викладач на 

першому практичному занятті викладання дисципліни «Організація та 

управління діяльністю інформаційних установ». В завданні вказується 

назва теми, наводиться зміст роботи, що має виконати студент, 

характеристика вихідних даних, визначають основні структурні 

елементи роботи та встановлюють терміни їх виконання. Тему 

курсової роботи студент обирає відповідно до порядкового номеру у 

інформаційній системі журналу оцінювання.  

Курсову роботу бакалавр оформлює на стандартних аркушах 
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формату А4 згідно встановлених вимог. Загальний обсяг курсової 

роботи є 25-30 сторінок. Викладач здійснює безпосереднє й 

систематичне керівництво курсовою роботою. Усі роботи проходять 

перевірку на плагіат й повинні бути завантажені на сторінці мудл. 

Курсова робота складається із теоретичної й практичної частини.  

 

3. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА КУРСОВОЇ РОБОТИ  

У теоретичній частині студент дає відповідь на теоретичні питання 

згідно варіанту (п’ять питань). 

1.Загальна характеристика інформаційних установ. Особливості 

діяльності інформаційних установ в Україні. 

2.Виробництво інформаційних товарів й послуг. Перспективи 

інформаційної діяльності в Україні. 

3.Місія, цілі, функції організацій й установ. 

4.Структура управління інформаційною установою, стиль і методи 

управління нею. 

5.Специфіка організації діяльності в інформаційній установі. 

6.Організаційні форми інформаційної діяльності. 

7.Організаційні повноваження. Види повноважень. 

8.Принципи формування продуктивної діяльності інформаційних 

установ. 

9.Суть контролю в управлінні. Системи контролю. 

10.Оцінка виконання роботи. Основи теорії прийняття рішень. 

11.Види управлінських рішень та методи їх прийняття. 

12.Процес прийняття рішень та організація їх виконання. 

13.Суть і модель мотивації. Потреби і винагорода. 

14.Основні концепції мотивації. Способи мотивації. 

15.Мотивація і компенсація. Процес планування персоналу. 

Методи пошуку кандидатів. 

16.Анкетування, співбесіда, прийом на роботу працівника та 

відмова іншим кандидатам. Звільнення працівників. 

17.Процес маневрування кадрами в інформаційних установах. 

18.Інформаційна складова ринкової економіки. 

19.Класифікація видів інформаційної діяльності. 

20.Середовище для діяльності інформаційних установ. 

21.Особливості інформаційного бізнесу. 

22.Інформаційна індустрія та структура інформаційного ринку. 

23.Членування ринку інформаційних продуктів і послуг. 

24.Чинники впливу на національний інформаційний ринок. 
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25.Суб’єкти інформаційного ринку. 

26.Інформаційні потреби та потенційні клієнти інформаційних 

установ. 

27.Тенденції та проблеми розвитку сфери інформаційної діяльності 

в Україні. 

28.Поняття інформаційного виробництва. Законодавство про 

інформаційні установи. 

29.Правове регулювання ринку інформаційних товарів і послуг. 

30.Поняття маркетингу інформаційної установи. Завдання 

маркетингу інформаційної установи. 

31.Життєвий цикл інформаційних продуктів і послуг. 

32.Концептуальне моделювання процесу організації маркетингової 

діяльності інформаційної установи. 

33.Аналіз діяльності конкурентів та становлення 

конкурентоспроможності продукту інформаційних установ. 

34.Інформаційно-психологічні операції та війни. 

35.Статус інформації. Інформаційні ресурси. 

36.Інформаційний продукт, його особливості та інформаційні 

послуги.  

37.Ринок інформаційних товарів і послуг. Інновації в діяльності 

інформаційної установи. 

38.Оцінка рівня якості інформаційного продукту чи послуги. 

39.Просування інформаційного продукту чи послуги на ринок. 

40.Розподільна та рекламно-збутова діяльність інформаційних 

установ. 

41.Особливості ціноутворення на інформаційному ринку. Вартість 

інформації.  

42.Сутність і види комунікацій. Категорія управлінської 

інформації. Міжособистісні комунікації в інформаційній установі. 

43.Чинники формування внутрішнього середовища інформаційної 

установи. 

44.Конфлікти в інформаційній установі та стилі їх врегулювання. 

45.Формування згуртованого колективу. 

46.Управління та подолання стресу. 

47.Характеристика дій керівника. 

48.Державне і приватне управління 

49.Негативні й позитивні якості керівника. Стосунки з персоналом. 

50.Закордонний досвід удосконалення діяльності інформаційних 

установ. 
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4.ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Метою практичної складової курсової роботи є навчитися 

визначати види інформаційної діяльності установ, засвоїти на 

практиці їх відмінності, навчитися здійснювати аналіз повноти 

відображеної інформації, що представлена на інтернет-ресурсах, 

навчитися вивчати та аналізувати потреби споживачів інформації. 

Навчитися готувати та надавати пропозиції щодо удосконалення 

організаційної та управлінської діяльності на прикладі конкретної 

інформаційної установи. 

Завдання для практичної складової курсової роботи: 

1. При роботі над практичною складовою курсової роботи 

студент має обрати інформаційну установу, діяльність якої буде 

аналізувати. Аналіз організаційної та управлінської діяльності 

інформаційної установи здійснюватиметься на основі інтернет-

ресурсів – офіційного сайту (веб-порталу). При виборі інформаційної 

установи студент може обрати із запропонованих установ або 

запропонувати на власний вибір установу, якої немає в переліку. 

Веб-сайти установ: 

1. Національний університет водного господарства та 

природокористування https://nuwm.edu.ua/  

2. Наукова бібліотека Національного університету водного 

господарства та природокористування https://lib.nuwm.edu.ua/  

3. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 

http://libr.rv.ua/  

4. Рівненська обласна бібліотека для молоді https://ulibrv.com.ua/  

5. Рівненський обласний краєзнавчий музей http://museum.rv.gov.ua/  

6. Національний історико-меморіальний заповідник «Поле 

Берестецької битви» https://berestechko.org/  

7. Державний історико-культурний заповідник міста Дубна 

https://zamokdubno.com.ua/  

8. Рівненський обласний центр зайнятості https://rov.dcz.gov.ua/  

9. Державний архів Рівненської області https://rv.archives.gov.ua/  

10. Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному 

https://www.cnaprv.gov.ua/  

11. Головне управління статистики у Рівненській області 

http://www.gusrv.gov.ua/  

12. Єдина державна електронна база з питань освіти 

https://info.edbo.gov.ua/  

13. Інформаційна система «Освіта.ua» https://vstup.osvita.ua/  

https://nuwm.edu.ua/
https://lib.nuwm.edu.ua/
http://libr.rv.ua/
https://ulibrv.com.ua/
http://museum.rv.gov.ua/
https://berestechko.org/
https://zamokdubno.com.ua/
https://rov.dcz.gov.ua/
https://rv.archives.gov.ua/
https://www.cnaprv.gov.ua/
http://www.gusrv.gov.ua/
https://info.edbo.gov.ua/
https://vstup.osvita.ua/
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14. Всеукраїнський галузево-аналітичний центр https://ukr-

centr.com.ua/  

15. Аналітичний центр CEDOS https://cedos.org.ua/pro-nas/  

16. Інститут громадянського суспільства https://www.csi.org.ua/  

17. Український центр економічних та політичних досліджень ім. 

О. Разумкова https://razumkov.org.ua/. 

2. На підставі аналізу інтернет-ресурсів підготувати висновок про 

діяльність установи. При аналізі видів інформаційної діяльності, які 

надає установа, необхідно дати відповідь на питання: 

1. Яка мета діяльності установи. Який основний напрямок її 

роботи. 

2. Які види інформаційних послуг/продуктів надає установа. 

3. Які нормативно-правові акти регулюють діяльність установи 

(закони, постанови, стандарти тощо). 

4. Які внутрішні організаційно-розпорядчі документи регулюють 

діяльність установи (статут, накази, положення, регламенти тощо). 

5. Опишіть наявні он-лайн-сервіси установи (на приклад, он-лайн 

консультації, он-лайн подача заявок на видачу інформації, віртуальні 

виставки, віртуальні довідники, доступ до реєстрів тощо). 

6. Які інноваційні види послуг/сервісів надає установа. 

7. Участь установи в різних програмах (зокрема, міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних), наявне партнерство та співпраця. 

8. Які електронні документи або форми призначені для 

користувачів використовує установа (на приклад, форми, заявки, 

бланки тощо). 

9. Опишіть базу електронних документів (на приклад, газети, 

журнали, патенти, підручники, навчально-методичні матеріали тощо) 

установи. 

10. Чи наявні в установі електронні пошукові каталоги, форми, 

системи. Дайте їх коротку характеристику. 

11. Чи надає установа платні послуги (надати перелік). 

12. Чи має установа сторінки в соціальних мережах (описати в 

яких). Чи публікує установа інформацію на даних сторінках. 

У висновку на підставі отриманих відповідей на питання необхідно 

обґрунтувати вид інформаційної діяльності установи, функції, які 

виконує інформаційна установа, та її роль у суспільстві. 

3. Розробити анкету для вивчення інформаційних потреб 

споживачів/користувачів обраної установи. Студент самостійно 

визначає етапи проведення анкетування. 

https://ukr-centr.com.ua/
https://ukr-centr.com.ua/
https://cedos.org.ua/pro-nas/
https://www.csi.org.ua/
https://razumkov.org.ua/
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Анкета повинна містити три інформаційні блоки: 

- вступна частина,  

- опитувальна частина, 

- контактна частина. 

При формуванні вступної частини необхідно врахувати наступні 

елементи: ввічливе звернення до респондента, зазначення установи, 

яка проводить дослідження, мету дослідження, рекомендації щодо 

особливостей заповнення анкети. 

Опитувальна частина має містити питання: 

-  формального характеру – для визначення соціологічних ознак 

респондента, зокрема особисті дані, вік, стать, освіта, сфера 

професійної діяльності, електронна адреса тощо; 

- змістовного характеру, які відповідають меті дослідження і 

дозволяють отримати репрезентативні дані щодо оптимізації 

діяльності установи. 

Загальна кількість питань в анкеті визначається студентом 

самостійно, але перелік питань змістовного характеру має складатися 

мінімум з 6-7 питань. Змістовна частина анкети має містити питання 

як закриті, так і відкриті. Формулювати питання потрібно коректно, не 

двозначно, бути легкими для сприйняття респондентом. Варіанти 

відповідей на закриті питання мають містити відповіді на питання, 

пов’язані з очікуваними результатами дослідження, і допомагати  

респонденту надати обґрунтовану відповідь. При формулюванні 

відкритих питань необхідно залишити достатньо місця для відповіді 

на питання. 

Питання формального характеру можуть бути розміщені або до, 

або після питань змістовного характеру. 

Питання рекомендовано згрупувати за логічною схемою, що 

дозволить розкрити мету дослідження.  

В контактній частині анкети наводяться данні про організацію 

(особу), що проводить опитування, зокрема, адреса, контактний 

номер, е-mail, веб-сайт тощо. 

Анкета є частиною курсової роботи. Рішення щодо дизайну 

оформлення анкети студент приймає самостійно. 

4. Відповідно до проведених досліджень, аналізу організаційної 

та управлінської діяльності установи необхідно підготувати 

рекомендації щодо удосконалення діяльності установи з метою 

наближення до потреб споживачів інформації. 
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5. ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Критерії оцінювання, кількість балів та оцінка за якість виконання 

та захисту курсової роботи наведено у таблиці 1. Курсова робота 

оцінюється в межах дисципліни у 20 балів. 

Таблиця 1 

Критерії оцінювання курсової роботи  

Рівень 

компе-

тентості 

Критерії оцінювання 
Кількість 

балів 

1 2 3 

В
и

с
о
к

и
й

 (
т
в

о
р

ч
и

й
) 

Виконання: 
- повна відповідність змісту курсового проекту (роботи) 

завданню та вимогам навчально-методичних рекомендацій 

щодо його виконання; 

- творча самостійність розв’язання поставленої задачі, 

проектного рішення, виконання розрахунків, креслень, 
графіків та таблиць без помилок; 

- наявність елементів науково-дослідного характеру; 

- використання комп’ютерних технологій при виконанні всіх  

розрахунків, креслень, графіків та таблиць; 

- якісне оформлення пояснювальної записки, графічних 
матеріалів згідно з вимогами конструкторської та 

технологічної документації, ДСТУ. 

Захист: 
студент  виявив глибокі знання навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, вміння творчо застосовувати теоретичні 

положення під час розв’язання практичних задач та творчі 
здатності аргументованого обґрунтування прийнятих рішень та 

розв’язків практичних задач й аналізувати достовірність одержаних 

результатів. 

20 

Д
о

с
т
а

т
н

ій
 

(к
о
н

с
т
р

у
к

т
и

в
н

о
-в

а
р

іа
т
и

в
н

и
й

) 

Виконання: 
- повна відповідність змісту курсового проекту (роботи) 

завданню та вимогам навчально-методичних рекомендацій 

щодо його виконання; 
- самостійність розв’язання поставленої задачі, проектного 

рішення, виконання розрахунків, креслень, графіків та 

таблиць з незначним відхиленням щодо вимог без помилок; 

- наявність елементів науково-дослідного характеру; 

- використання комп’ютерних технологій при виконанні всіх  

розрахунків, креслень, графіків та таблиць; 
- якісне оформлення пояснювальної записки, графічних 

матеріалів згідно з вимогами конструкторської та 

технологічної документації, ДСТУ. 

Захист: 
студент  виявив достатні знання й розуміння навчального матеріалу 

за змістом навчальної дисципліни,  вміння застосовувати 

теоретичні положення під час розв’язання практичних задач та  
здатності аргументованого обґрунтування прийнятих рішень та 

розв’язків практичних задач. 

15 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

Д
о

с
т
а

т
н

ій
 

(к
о
н

с
т
р

у
к

т
и

в
н

и
й

) 
Виконання: 

- достатня відповідність змісту курсового проекту (роботи) 

завданню та вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо 

його виконання; 
- самостійність розв’язання поставленої задачі, проектного 

рішення, виконання розрахунків, креслень, графіків та таблиць з 

незначним відхиленням щодо вимог та незначною кількістю 

помилок; 
- наявність елементів науково-дослідного характеру; 

- часткове використання комп’ютерних технологій при виконанні 

всіх  розрахунків, креслень, графіків та таблиць; 

- оформлення пояснювальної записки, графічних матеріалів з 

незначними відхиленнями від  вимог конструкторської та 
технологічної документації, ДСТУ. 

Захист: 

студент  виявив достатні знання й розуміння навчального матеріалу за 
змістом навчальної дисципліни,  вміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв’язання практичних задач. 

12 

С
е
р

е
д

н
ій

 (
р

еп
р

о
д
у
к

т
и

в
н

и
й

) 

Виконання: 

- достатня відповідність змісту курсового проекту (роботи) 

завданню та вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо 
його виконання; 

- розв’язання поставленої задачі, проектного рішення, виконання 

розрахунків, креслень, графіків та таблиць з незначним 
відхиленням щодо вимог та значною кількістю помилок; 

- часткове використання комп’ютерних технологій при виконанні 

всіх  розрахунків, креслень, графіків та таблиць; 

- оформлення пояснювальної записки, графічних матеріалів із 

значними відхиленнями від  вимог конструкторської та 
технологічної документації, ДСТУ. 

Захист: 

студент  виявив середні знання основних положень навчального 
матеріалу за змістом навчальної дисципліни,  вміння застосовувати 

теоретичні положення під час розв’язання практичних задач на 

репродуктивному рівні. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д
о

с
т
а

т
н

ій
 (

р
еп

р
о

д
у

к
т
и

в
н

и
й

) Виконання: 

- значні відхилення  змісту курсового проекту (роботи) від 

завдання та вимог навчально-методичних рекомендацій щодо 

його виконання; 

- розв’язання поставленої задачі, проектного рішення, виконання 

розрахунків, креслень, графіків та таблиць із значними 

відхиленнями щодо вимог та значною кількістю помилок; 

- відсутність використання комп’ютерних технологій при 

виконанні всіх  розрахунків, креслень, графіків та таблиць; 
- оформлення пояснювальної записки, графічних матеріалів із 

значними помилками та відхиленнями від  вимог 

конструкторської та технологічної документації, ДСТУ. 

 

9 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

Д
о

с
т
а

т
н

ій
 

(р
е
п

р
о
д

у
к

-

т
и

в
н

и
й

) 
Захист: 

студент  виявив  знання навчального матеріалу за змістом навчальної 
дисципліни на мінімальному рівні,  вміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв’язання практичних задач на репродуктивному 

рівні. 

 

 

 

Н
и

зь
к

и
й

 

(р
е
ц

еп
т
и

в
н

о
-п

р
о

д
у

к
т
и

в
н

и
й

) 

Виконання: 

- значні відхилення  змісту курсового проекту (роботи) від 

завдання та вимог навчально-методичних рекомендацій щодо 
його виконання; 

- розв’язання поставленої задачі, проектного рішення, виконання 

розрахунків, креслень, графіків та таблиць із значними 

відхиленнями щодо вимог та значною кількістю помилок; 
- відсутність використання комп’ютерних технологій при 

виконанні всіх  розрахунків, креслень, графіків та таблиць; 

- оформлення пояснювальної записки, графічних матеріалів із 

значними помилками та відхиленнями від  вимог 

конструкторської та технологічної документації, ДСТУ. 
Захист: 

студент  виявив  знання  за змістом навчальної дисципліни на рівні 
окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального 

матеріалу, не володіє  вміннями застосовувати теоретичні положення 

під час розв’язання практичних задач. 

8 

Н
и

зь
к

и
й

 (
н

е
п

р
о

д
у

к
т
и

в
н

и
й

) 

Виконання: 
- невідповідність  змісту курсового проекту (роботи)  завданню та 

вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо його 

виконання; 

- не вірне розв’язання поставленої задачі, проектного рішення, 

виконання розрахунків, креслень, графіків та таблиць; 
- відсутність використання комп’ютерних технологій при 

виконанні всіх  розрахунків, креслень, графіків та таблиць; 

- невідповідність оформлення пояснювальної записки, графічних 

матеріалів   вимогам  конструкторської та технологічної 
документації, ДСТУ. 

Захист: 

студент  не виявив  знань  за змістом навчальної дисципліни, не 
володіє  вміннями застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних задач. 

0 
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