
 

Поля форми Опис полів 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра інформаційних технологій 

 ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни  

«Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності» 

Курс 5 курс 

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  

 

Письмова (студентам пропонується виконати тестові 

завдання різних типів) 

Тривалість проведення: 2 години на написання 

Максимальна кількість балів:  40 балів (1 бал за одне питання) 

 

Критерії оцінювання: 36-40 балів – відмінно; 

31-35 балів – дуже добре; 

26-30 балів – добре; 

21-25 балів – задовільно; 

16-20 балів – достатньо; 

11-15 балів – незадовільно з можливістю повторного 

складання; 

1-10 балів – незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу. 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів, ЕНК 

Орієнтовний перелік питань: 1. Поняття стратегічного управління. 

2. Стратегічний менеджмент як галузь знань. 

3. Зміст поняття стратегічний менеджмент. 

4. І. Ансофф і поняття стратегічного менеджменту. 

5. М. Портер і стратегії конкуренції. 

6. Стратегічний менеджмент організації як система. 

7. Конкурентні стратегії підприємств. 

8. Інформаційний менеджмент як складова 

стратегічного менеджменту. 

9. Консалтинг та інформаційний менеджмент. 

10. Поняття «НІП». 

11. Універсальна модель НІП і стратегії побудови 

інформаційного суспільства. 

12. Компоненти базової схеми НІП. 

13. Основні вектори розвитку державної 

інформаційної політики України в період 

розбудови інформаційного суспільства. 

14. Основні засади інформаційного суспільства в 

Україні на 2007–2015 роки» (2007). 

15. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в 

Україні (2013). 

16. Державна політика України у сфері сталого 

розвитку. 

17. Концепція сталого розвитку як парадигма 

суспільного зростання у ХХІ ст. 

18. Зміст поняття «сталий розвиток». 

19. «Декларація тисячоліття» ООН (2000). 



20. Цілі Сталого Розвитку 2016-2030 ООН. 

21. Напрями реалізації Стратегії розвитку бібліотечної 

справи на період до 2025 року . 

22. Удосконалення нормативно-правової бази як 

напрям Стратегії. 

23. Розвиток персоналу бібліотек, оновлення системи 

бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення 

кваліфікації як напрям Стратегії. 

24. Загальнодержавні проекти та ініціативи у галузі 

бібліотечно-інформаційної діяльності. 

25. Міжнародні проєкти та ініціативи у галузі 

бібліотечно-інформаційної діяльності. 

26. Діяльність професійних об‘єднань, асоціацій, 

наукових колективів для розвитку галузі. 

27. Маніфест УБА «Бібліотеки в умовах кризи» (2015). 

28. Проєктна і програмна діяльність бібліотек та 

інформаційних центрів. 

29. Український інститут книги, перспективи 

співробітництва задля розвитку бібліотечно-

інформаційної сфери.  

30. Інформаційний менеджмент як складова 

стратегічного менеджменту. 

31. Зміст поняття «сталий розвиток».  «Декларація 

тисячоліття» ООН (2000).  

32. Цілі Сталого Розвитку 2016-2030 ООН. 

Характеристика для України. 

33. Характеристика основних компонентів базової 

схеми НІП. 

34. Напрями реалізації Стратегії розвитку бібліотечної 

справи на період до 2025 року. 

35. Охарактеризувати один з напрямів реалізації 

Стратегії розвитку бібліотечної справи на період 

до 2025 року (за вибором студента). 

36. Стратегія диверсифікації. Типи стратегій 

диверсифікації. 

37. Стратегія інтеграції: сутність, умови застосування. 

38. Стратегія диференціації: сутність, умови 

застосування. 

 
Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

В. О. Копанєва 

 


