ВІДОМОСТІ
про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Таблиця 13
Інформація про наявність бібліотеки
№
з/п

1.

Найменування
Бібліотеки

Площа
(кв. м)

Обсяг фондів
навчальної,
наукової
літератури
(примірників)

Наявність
читального залу,
його площа
(кв. м),
кількість
посадкових місць
1 (165,7 кв. м),
60 місць

293,4
42883
Бібліотечний
кв. м
(станом на
відділ
01.06.2016)
ДРІДУ НАДУ
* Подається інформація про наявність електронної бібліотеки.

Примітка*

+

У 2016 р. бібліотечний відділ отримує 42 найменування періодичних видань. У
бібліотечному відділі встановлено бібліотечну інформаційно-пошукову систему «Ірбіс», яка дає
змогу здійснювати автоматизований пошук інформації. Наявність у читальному залі бібліотечного
відділу підключення до мережі Інтернет за технологією Wi-Fi дає змогу читачам користуватися
електронними каталогами та базами даних інших бібліотек України та світу.
Інститут має власну видавничу базу, копіювальне та поліграфічне обладнання (в тому числі
копіювальний дуплікатор). Видавничу діяльність в інституті здійснює видавничий відділ,
створений у 2000 р. (інститут є суб’єктом видавничої справи і внесений до державного реєстру
видавців). Наукова, навчально-методична, довідкова та прогнозно-аналітична література видається
як на власній базі, так і з залученням поліграфічних підприємств міста. За авторством науковців,
викладачів і співробітників інституту видається наукова та навчальна література, яка містить
результати досліджень з актуальних проблем галузі знань «управління та адміністрування». Так,
протягом 2011 – 2015 рр. інститутом було видано 310 назв наукової та навчальної літератури
загальним обсягом 2162,63 обл.-вид. арк. та накладом 32 240 примірників.
З 1999 р. інститут здійснює видання збірника наукових праць «Державне управління та
місцеве самоврядування» (до квітня 2009 р. мав назву «Актуальні проблеми державного
управління»), який включено до переліку наукових фахових видань у галузі державного
управління (наказ МОН України № 241 від 09.03.16). У 2009 р. інститут розпочав видання
електронного збірника наукових праць «Публічне адміністрування: теорія та практика», який є
науковим фаховим виданням у галузі державного управління (наказ МОН України № 1328 від
21.12.15). У 2013 р. інститут заснував науковий журнал «Аспекти публічного управління»,
включений до переліку наукових фахових видань у галузі державного управління згідно з
рішенням Президії ВАК України (постанова № 642 від 26.05.14).
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