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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої 
освіти 

бакалавр 

Освітня програма Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 
Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» 
Рік навчання, 
семестр 

4,8 
5,10 

Кількість кредитів 5,5 
Лекції: 32 (10) 
Практичні 
заняття: 

30 (8) 

Самостійна 
робота: 

103 (162) 

Курсова робота: так 
Форма навчання денна (заочна) 
Форма 
підсумкового 
контролю 

екзамен 

Мова викладання українська 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 

Лектор 

Якимчук Аліна Юріївна, 
доктор економічних наук, професор, 
професор кафедри державного управління, 
документознавства та інформаційної 
діяльності Національного університету 
водного господарства та 
природокористування  

Вікіситет URL: https://cutt.ly/VfCswud 

ORCID 0000-0002-5038-5215 

Як комунікувати a.y.yakymchuk@nuwm.edu.ua 

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в 
системі MOODLE 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація 
навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

Організація та управління діяльністю інформаційних 
установ – навчальна дисципліна, яка формує у 
бакалаврів знання щодо функціонування та організації 
роботи інформаційних установ, покращання показників їх 
діяльності у процесі формування інформаційного 
суспільства. Дозволяє оволодіти новими теоретичними й 
практичними знаннями з питань організації діяльності та 
управління інформаційними установами. 
Особливістю вивчення дисципліни є ознайомлення із 
теоретико-методичними засадами діяльності 

mailto:o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua
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інформаційних установ в умовах побудови цифрового 
суспільства. Предметом вивчення дисципліни є процес 
досягнення національних цілей та інтересів через 
організацію діяльності інформаційних установ у сфері 
інформаційної політики. Метою вивчення дисципліни є 
ознайомлення із сучасною системою публічного 
управління інформаційними установами й формування 
перспектив їх розвитку в умовах децентралізаційної 
реформи. Використовуються такі методи викладання та 
технології: тренінги, презентації, кейси, рольові ігри, 
обговорення, презентації, міні-лекції, ситуаційні 
дослідження та інші. Посилання на опис дисципліни у 
репозиторії НУВГП: Організація та управління діяльністю 
інформаційних установ (укр.) Organization and management 
information institutions' activities (en.) - Digital Repository of National 
University of Water Management and Nature Resources Use 
(nuwm.edu.ua) 

Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=359 

Компетентності ЗК 2. Здатність застосовувати знання та розуміння предметної 
області у практичних ситуаціях, виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми. 
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел. 
ЗК. 9. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК. 10. Здатність працювати в команді та одноосібно. 

Програмні 
результати 
навчання 

ФК 5. Знати зміст та економічну природу підприємництва; 
механізм створення підприємницьких структур; зміст виробничої, 
фінансової і комерційної діяльності підприємницьких структур; 
основи бізнес-планування; проблеми управління і державного 
регулювання підприємництва. 
ФК 6. Застосовувати наукові дослідження в економічних науках та 
державному управлінні, визначати їх взаємозв’язок із практикою. 
ФК 11. Здатність використовувати професійно-профільовані 
знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в 
процесах документаційного забезпечення управлінської діяльності. 
ФК 12. Володіння сучасними методами та засобами ефективного 
доступу до інформації, її збору, систематизації та збереження. 
Здатність використовувати методи ідентифікації та 
класифікації інформації на базі нових інформаційних технологій за 
допомогою програмних технічних засобів, локальних і глобальних 
комп’ютерних мереж. 

Перелік 
соціальних, 
«м’яких» навичок 
(soft skills) 

Комунікативні здібності, аналітичне й 
критичне мислення, уміння працювати в 
команді і інші. 

Структура 
навчальної 
дисципліни 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ 

УСТАНОВАМИ 

Тема1. Інформаційна установа як об’єкт процесів 

http://ep3.nuwm.edu.ua/13650/
http://ep3.nuwm.edu.ua/13650/
http://ep3.nuwm.edu.ua/13650/
http://ep3.nuwm.edu.ua/13650/
http://ep3.nuwm.edu.ua/13650/
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організації та управління нею 

1.1.Загальна характеристика інформаційних установ. 

1.2.Особливості діяльності інформаційних 

установ в Україні. 

1.3.Виробництво інформаційних товарів і послуг.  

1.4.Перспективи інформаційної діяльності в Україні 

Місія, цілі, функції організацій та установ. 

1.5.Структура управління інформаційною установою, 

стиль і методи управління нею. 
(Лекцій – денна:1 год. /заочна: 0,5 год. Самостійна робота – 3 

год./ заочна: 2 год.) 

Тема 2. Організаційні процеси в системі діяльності 

інформаційної установи 

2.1.Специфіка організації діяльності в інформаційній 

установі. 

2.2.Організаційні форми інформаційної діяльності. 

2.3.Організаційні повноваження. 

2.4.Види повноважень. 

2.5.Принципи формування продуктивної діяльності 

інформаційних установ. 
(Лекцій – денна:3 год. /заочна: 1 год. Самостійна робота – 10 

год./ заочна: 16 год.) 

Тема 3. Контроль в діяльності інформаційних 

установ та управлінські рішення 

3.1.Суть контролю в управлінні. 

3.2.Системи контролю. 

3.3.Оцінка виконання роботи. 

3.4.Основи теорії прийняття рішень. 

3.5.Види управлінських рішень та методи їх 

прийняття. 

3.6.Процес прийняття рішень та організація їх 

виконання. 
(Лекцій – денна:3 год. /заочна: 1 год. Самостійна робота – 10 

год./ заочна: 16 год.) 

Тема 4. Формування кадрового складу та 

мотивація діяльності працівників інформаційної 

установи 

4.1.Суть і модель мотивації. Потреби і винагорода. 

4.2.Основні концепції мотивації. Способи мотивації. 

4.3.Мотивація і компенсація. 

4.4.Процес планування персоналу. Методи пошуку 

кандидатів. 

4.5.Анкетування, співбесіда, прийом на роботу 

працівника та відмова іншим кандидатам. Звільнення 

працівників. 

4.6.Процес маневрування кадрами в інформаційних 
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установах. 
(Лекцій – денна:3 год. /заочна: 1 год. Самостійна робота – 10 

год./ заочна: 16 год.) 

Тема 5. Місце і роль інформації у сфері економіки 

5.1.Інформаційна складова ринкової економіки. 

5.2.Класифікація видів інформаційної діяльності. 

5.3.Середовище для діяльності інформаційних установ. 

5.4.Особливості інформаційного бізнесу. 
(Лекцій – денна:3 год. /заочна: 1 год. Самостійна робота – 10 

год./ заочна: 16 год.) 

Тема 6. Ринок інформаційних продуктів і послуг 

6.1.Інформаційна індустрія та структура 

інформаційного ринку. 

6.2.Членування ринку інформаційних продуктів і 

послуг. 

6.3.Чинники впливу на національний інформаційний 

ринок. 

6.4.Суб’єкти інформаційного ринку. 

6.5.Інформаційні потреби та потенційні клієнти 

інформаційних 

установ. 

6.6.Тенденції та проблеми розвитку сфери 

інформаційної діяльності 

в Україні. 
(Лекцій – денна:3 год. /заочна: 1 год. Самостійна робота – 10 

год./ заочна: 16 год.) 

МОДУЛЬ 2. СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ УСТАНОВ 

Тема 7. Розвиток інформаційного виробництва та 

правове забезпечення суб’єктів інформаційної 

діяльності в Україні 

7.1.Поняття інформаційного виробництва. 

7.2.Законодавство про інформаційні установи. 

7.3.Правове регулювання ринку інформаційних 

товарів і послуг. 
(Лекцій – денна:3 год. /заочна: 1 год. Самостійна робота – 10 

год./ заочна: 16 год.) 

Тема 8. Особливості маркетингової діяльності 

інформаційної установи та конкурентної боротьби на 

інформаційному ринку 

8.1.Поняття маркетингу інформаційної установи. 

8.2.Завдання маркетингу інформаційної установи. 

8.3.Життєвий цикл інформаційних продуктів і послуг. 

8.4.Концептуальне моделювання процесу організації 

маркетингової діяльності інформаційної установи. 

8.5.Аналіз діяльності конкурентів та становлення 
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конкурентоспроможності продукту інформаційних 

установ. 

8.6.Інформаційно-психологічні операції та війни. 
(Лекцій – денна:3 год. /заочна: 1 год. Самостійна робота – 10 

год./ заочна: 16 год.) 

Тема 9. Виробнича політика та практика діяльності 

інформаційних установ 

9.1.Статус інформації. Інформаційні ресурси. 

9.2.Інформаційний продукт, його особливості та 

інформаційні послуги.  

9.3.Ринок інформаційних товарів і послуг. 

9.4.Інновації в діяльності інформаційної установи. 

9.5.Оцінка рівня якості інформаційного продукту чи 

послуги. 

9.6.Просування інформаційного продукту чи послуги 

на ринок. 

9.7.Розподільна та рекламно-збутова діяльність 

інформаційних 

установ. 

9.8.Особливості ціноутворення на інформаційному 

ринку. Вартість інформації.  
(Лекцій – денна:3 год. /заочна: 1 год. Самостійна робота – 10 

год./ заочна: 16 год.) 

Тема 10. Роль комунікацій у системі управління 

10.1Сутність і види комунікацій. 

10.2.Категорія управлінської інформації. 

10.3.Міжособистісні комунікації в інформаційній 

установі. 
(Лекцій – денна:2 год. /заочна: 1 год. Самостійна робота – 10 

год./ заочна: 16 год.) 

Тема 11. Колектив та керівник у структурі 

інформаційної установи 

11.1.Чинники формування внутрішнього середовища 

інформаційної установи. 

11.2.Конфлікти в інформаційній установі та стилі їх 

врегулювання. 

11.3.Формування згуртованого колективу. 

11.4.Управління та подолання стресу. 

11.5.Характеристика дій керівника. 

11.6.Державне і приватне управління 

11.7.Негативні й позитивні якості керівника. Стосунки 

з персоналом. 
(Лекцій – денна:2 год. /заочна: 0,5 год. Самостійна робота – 10 

год./ заочна: 16 год.) 

Тематика практичних занять: 

Практичне заняття 1. Інформаційна установа як об’єкт 
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процесів організації та управління нею – денна: 0,5 год./ 

заочна: 0,5 год. 

Практичне заняття 2. Організаційні процеси в системі 

діяльності інформаційної установи – денна: 3 год./ заочна: 1 

год. 

Практичне заняття 3. Контроль в діяльності інформаційних 

установ та управлінські рішення – денна: 3 год./ заочна: 1 год. 

Практичне заняття 4.  Формування кадрового складу та 

мотивація діяльності працівників інформаційної установи – 

денна: 3 год./ заочна: 1год. 

Практичне заняття 5. Місце і роль інформації у сфері 

економіки – денна: 3 год./ заочна: 1 год. 

Практичне заняття 6. Ринок інформаційних продуктів і 

послуг  – денна: 3 год./ заочна: 1 год. 

Практичне заняття 7. Розвиток інформаційного 

виробництва та правове забезпечення суб’єктів 

інформаційної діяльності в Україні – денна: 3 год./ заочна: 1 

год. 

Практичне заняття 8. Особливості маркетингової діяльності 

інформаційної установи та конкурентної боротьби на 

інформаційному ринку – денна: 3 год./ заочна: 1 год. 

Практичне заняття 9. Виробнича політика та практика 

діяльності інформаційних установ 

 – денна:3 год./ заочна: 0,5 год. 

Практичне заняття 10. Роль комунікацій у системі 

управління – денна: 3 год./ заочна: 0,5 год. 

Практичне заняття 11. Колектив та керівник у структурі 

інформаційної установи – денна: 0,5 год./ заочна: 0,5 год. 

Методи навчання 
й оцінювання та 
структура оцінки 

Методи навчання:  демонстрація, навчальна дискусія, дебати; 
технології викладання: тренінги, рольові ігри, аналіз конкретних 
ситуацій, обговорення, презентації, міні-лекції, ситуаційні 
дослідження, навчання на основі досвіду та інші. 
Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно вчасно 
виконати завдання з обґрунтування заходів щодо удосконалення 
діяльності інформаційних установ, вчасно здати модульні контролі 
знань. 
За вчасне та якісне виконання завдань, студент отримує такі 
обов’язкові бали: 
10 балів за вміння вирішувати питання щодо удосконалення 
діяльності інформаційних установ, вміння аналізувати основні 
показники й критерії функціонування й діяльності інформаційних 
установ; 
10 балів за знання методології дисципліни (принципів і підходів до 
організації діяльності інформаційних установ, вміння розробляти 
напрями удосконалення діяльності інформаційних установ); 
10 балів за підготовку презентації згідно робочої програми курсу; 
10 балів за підготовку реферату за тематикою курсу;. 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2; 
20 балів за виконання курсової роботи; 
Екзамен – 40 балів. Усього 100 балів;  
Також студенти можуть отримати додаткові бали за виконання 
додаткового реферату та есе дослідницького характеру за темою 
курсу. Тему студенти обирають самостійно за погодженням із 
викладачем. 
Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 30 
запитань різної складності: рівень 1 – 26 запитань по 0,5 бали (13 
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балів), рівень 2 – 2 запитання по 2 бали (4 бали), рівень 3 – 1 
запитання по 3 бали (3 бали). Усього – 20 балів.  
Нормативні документи, що регламентують проведення поточного 
та підсумкового контролів знань студентів, можливість їм подання 
апеляції: http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

Місце навчальної 
дисципліни в 
освітній 
траєкторії 
здобувача вищої 
освіти 

Вивченню даної дисципліни передує вивчення таких 
дисциплін як «Публічна служба», «Кадровий та 
інформаційний менеджмент», «Організація роботи 
бібліотечних установ», «Інформаційний бізнес»; 
Для вивчення даного курсу студентам необхідні знання з 
таких дисциплін: «Інформаційний бізнес», «Організація 
роботи бібліотечних установ». 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати 
бали за виконання індивідуальних завдань дослідницького 
характеру, а також можуть бути долучені до написання 
й публікування наукових статей з тематики курсу. 
В освітньому процесі використовуються наукові 
досягнення викладача курсу, зокрема такі, як навчальні 
посібники «Публічне адміністрування» «Формування 
регіонального бюджету», статті у наукометричних 
базах Scopus i Web of Sciense, закордонні стажування у 
ЗВО Республіка Польща, закордонний досвід викладання, 
тощо. Отримані результати науково-дослідної 
тематики Міністерства освіти і науки України (проект 
«Інформаційне забезпечення управління еколого-
економічною безпекою в умовах військово-політичної 
нестабільності»),«Формування еколого-економічної  
Безпеки аграрного природокористування 
на виконання Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом» також використовуються під час 
викладання дисципліни «Публічне управління фінансово-
економічною політикою». 

Інформаційні 
ресурси 

1. Якимчук А.Ю., Валюх А.М. Документно-інформаційні 
комунікації. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2015. 246 с. 
2. Баценко Л.М., Галенін Р.В., Ксенофонтова М.М. Теорія 
організації: навч. посіб. Сум. нац. аграр. ун-т. Суми: Мрія, 2016. 
362 с. 
3. Білявська Ю. В. , Микитенко Н. В. Теорія організації : 
підручник. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 424 с. 
4. Ващенко О.П. Теорія та практика побудови організаційних 
систем управління: навч. посіб.; Держ. ун-т телекомунікацій. 
Київ: ДУТ, 2017. 112 с. 
5. Кожушко Л.Ф., Кузнецова Т.О. Менеджмент організацій: 
теорія та практика: навч. посіб.; Нац. ун-т вод. госп-ва та 
природокористування. Рівне : НУВГП, 2016. 396 с. 
6. Марченко О.М., Томаневич Л.М. Теорія організації: навч. 
посіб.; Львів. держ. ун-т внутр. справ. Львів : ЛьвДУВС, 2015. 359 
с. 
7. Монастирський Г.Л. Теорія організації: підручник. 2-е 
видання, доповнене й перероблене. Тернопіль: “Крок”, 2019. 
368 с. 
8. Пєтков В. П. Теорія та менеджмент організації : підручник. 
Львів: Новий світ-2000, 2015. 488 с. 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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9. Свидрук І.І., Миронов Ю.Б., Кундицький О.О. Теорія 
організації : Підручник. Львів: Новий Світ-2000, 2013. - 175 с. 
10.  Селютін В. М., Яцун Л. М., Ольшанський О. В. Теорія 
організації : навч. посібник.  Харків : ХДУХТ, 2017. 280 с. 
11. Теорія організації : навчальний посібник для студентів 
економічних спеціальностей / Державний вищий навчальний 
заклад “Українська академія банківської справи Національного 
банку України” ; уклад.: М. Л. Гончарова, Г. О. Мірошниченко. 
Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. 134 с. 
12. Терещенко Т.В. Теорія організації: навч. посіб.; Хмельниц. 
ун-т упр. та права. Хмельницький: Хмельниц. ун-т упр. та права, 
2015. 335 с. 
13. Yakymchuk A., Valyukh A., Irtyshcheva I., and oth. Economic 
diagnostics and management of eco-innovations: conceptual model 
of taxonomic analysis. ISSN 2194-5357 ISSN 2194-5365 (electronic). 
Advances in Intelligent Systems and Computing. ISBN 978-3-030-
68016-9 ISBN 978-3-030-68017-6 (eBook). 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-68017-6. Proceedings of the 4th 
International Conference on Intelligent Human Systems Integration 
(IHSI 2021): Integrating People and Intelligent Systems, February 
22–24, 2021, Palermo, Italy. Scopus IHSI 2021 P. 573-579. Springer 
books. Scopus. 
14.Yakymchuk A.,Valyukh A., Akimova L. Regional Innovation 
Economy: Aspects of Economic Development. Науковий вісник 
Полісся. – 2017. – № 3 (11). – С. 170-178. (Web of Science). Web of 
Science. 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядку ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. 
Згідно цього документу і реалізується право студента 
на повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання 
на курсі. 
Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 
оприлюднюються на сторінці MOODLE https:// 
exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила 
академічної 
доброчесності 

Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 
ОСВІТИ сайту НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj. 
За списування під час проведення модульного контролю 
чи підсумкового контролю, студент позбавляється 
подальшого права здавати матеріал і у нього виникає 
академічна заборгованість. За списування під час 
виконання окремих завдань, студенту знижують оцінку 
згідно ступеня порушення академічної доброчесності. 

Вимоги до 
відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин. Якщо є довідка про хворобу то 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-68017-6
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
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студенту не потрібно відпрацьовувати пропущене 
заняття. Студент може на заняттях використовувати 
мобільний телефон чи ноутбук. 
Студент має право оформити індивідуальний графік 
навчання згідно відповідного положення http://e 
p3.nuwm.edu.ua/6226/. 
При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти 
можуть самостійно вивчити пропущений матеріал на 
платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=359. 

Неформальна та 
інформальна 
освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів 
навчання набутих у неформальній та інформальній освіті 
згідно відповідного положення http://nuwm.edu.ua/ 
sp/neformalna-osvita. 
Також студенти можуть самостійно на платформах 
Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших 
опановувати матеріал для перезарахування результатів 
навчання. При цьому важливо, щоб знання та навички, що 
формують під час проходження певного онлайн-курсу чи 
його частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними 
результатами даної дисципліни/освітньої програми та 
перевірялись в підсумковому оцінюванні. 

ДОДАТКОВО 
Правила 
отримання 
зворотної 
інформації про 
дисципліну* 

Щосеместрово студентів заохочують пройти онлайн 
опитування стосовно якості викладання й навчання 
викладачем даного курсу і якості освітнього процесу в 
НУВГП. Результати опитування студентам 
надсилають обов’язково. 
Порядок опитування, зміст анкет та результати 
опитування минулих років та семестрів завантажені на 
сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja.  
За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами. 

Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлює 
лектор щорічно, враховуючи зміни у законодавстві 
України, наукових досягнень у галузі діяльності 
інформаційних установ. 
Студенти також можуть долучатися до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 
стосовно новітніх змін у галузі діяльності інформаційних 
установ, діяльності органів державної виконавчої влади 
та управління ними. За таку ініціативу студенти 
можуть отримати додаткові бали. 

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
особливими потребами доступно за посиланням  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju. 
У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 
процес даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі 
особливі  потреби здобувача.  
Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 

http://nuwm.edu.ua/%20sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/%20sp/neformalna-osvita
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
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інвалідністю та особливими освітніми потребами. 
Практики, 
представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 

До викладання курсу долучені представники органів 
державної виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, територіальних громад, що є фахівцями 
управління у сфері реалізації фінансово-економічної 
політики. 
Викладач дисципліни має практичний досвід викладання у 
ЗВО Польщі (Вища школа підприємництва у Варшаві, 
Республіка Польща), навчання державних службовців у 
Рівненському обласному центрі перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, міграційної служби, державних підприємств, 
установ та організацій, магістрів ННІ ІПО з підвищення 
кваліфікації державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування з питань публічного 
управління фінансово-економічною політикою, 
запобігання корупції, які займають посади категорії «Б» 
за загальними професійними програмами і загальними 
короткостроковими програмами. 

Інтернаціоналіза
ція 

Іноземні сайти: 
What is Informatization: 
https://www.igi-global.com/dictionary/democratic-
governance/35426 
Information institutions: 
https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/9780195211184
_Chapter5Public Administration Library: 
https://cpl.org/locations/public-administration-library. 
Public administration (Open Library): https://openlibrary.org/ 
subjects/public_administration. 
SCOPE OF Information institutions: 
https://www.yournoteslibrary.com/2020/07/scope-of-public-
administration.html. 
Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-
biblioteki 
Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-
dopomohu-avtoram 
База періодичних видань: 
https://www.scimagoir.com/ 
Електронний каталог: 
http://nuwm.edu.ua/MySql/ 
Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-
mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 

 
 

Лектор: д.е.н., професор       А. Ю. Якимчук 
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