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Силабус навчальної дисципліни 

«ІНФОРМАЦІЙНО-ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ» 

 

Спеціальність: 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» 

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Дисципліна спрямована на оволодіння теоретико-методологічних 

та організаційно-документаційних аспектів діяльності бізнесу, 

його оформлення, забезпечення, супровід та управління. 

Вивчатиметься інформаційне забезпечення бізнесу та особливості 

складання окремих видів документів, що найбільше 

використовуються в практиці сучасних бізнес-організацій. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування знань у студентів про види 

інформаційно-комунікаційної та документаційної діяльності у 

різних бізнес-структурах, підходи до побудови системи 

інформаційної складової організації та оцінки її ефективності, 

включаючи раціональну організацію інформаційних потоків, їх 

роль у забезпеченні належного управління бізнес-структурами, 

підходи, принципи, функції інформаційного забезпечення бізнесу 

та управління. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Студенти сформують компетенції: 

- для управління інформаційними та комунікаційними 

потоками в організації; 

- щодо оформлення бізнесу; 

- оволодіють навичками розпізнавання та складання 

основних бізнес-документів; 

- вивчать бізнес планування; 

- зможуть проводити власні дослідження з основ 

інформаційного забезпечення управління та діяльності 

бізнесу на високому рівні; 

- оволодіють навичками розробки стратегії інформаційного 

забезпечення бізнес-структур; 

-  зможуть визначати раціональну структуру управління 

інформаційно-комунікаційної складової організації 

відповідно до її стратегічних цілей і поточних завдань 

розвитку інформаційної складової організації з урахуванням 

стану та умов зовнішнього середовища і внутрішніх 

чинників діяльності; 

- ознайомляться з інформаційним забезпеченням супроводу 

бізнес-процесів; 

- вивчать дані правового, політичного, економічного, 

комерційного, науково-технічного та соціального 

характеру, які забезпечують інформаційні потреби бізнес-



о за 

бажанням 

структур при підготовці бізнес-плану. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Знання теоретичних аспектів інформаційно-документаційного 

забезпечення діяльності бізнесу дозволять використовувати 

здобуті навички на практиці працюючи у системі управління 

бізнесом, інформаційного супроводу різних процесів у бізнес-

структурах, проведення багатофакторного аналізу на основі 

об'єднаних поточних і прогнозованих даних з динамічним 

поданням інформації з визначення його ефективності. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Вступ до бізнес-управління. Оформлення 

бізнесу. Поняття інформаційно-комунікаційного забезпечення 

бізнес-структури. Основний документаційний супровід бізнесу. 

Податкове законодавство. Інформаційне забезпечення бізнесу. 

Система управління інформаційними ресурсами в бізнес-

структурах. Інформаційні продукти і послуги. Інформаційний 

захист бізнесу. Інформаційно-комунікаційне забезпечення 

інноваційної бізнес-політики. Бізнес-програми для автоматизації 

процесів документаційного забезпечення управління. 

Інформаційна підготовка та проведення ділових нарад та 

публічних виступів. 

Види занять: лекції, семінарські 

Методи навчання: навчальна дискусія 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання 

Пореквізити Знання з інформаційно-документаційного забезпечення діяльності 

бізнесу можуть бути використані під час написання бакалаврської 

роботи 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Мельников А. Основи організації бізнесу[навч. посіб.]. Київ. 2017. 

Орлова К. Управління бізнесом. Київ. 2019. URL: 

http://eztuir.ztu.edu.ua/handle/123456789/7528;jsessionid=8588C8EA0

A9AF8D7959FA70111DC4873 

Новак В. Бізнес-модель як інструмент впровадження 

інформаційних технологій в систему управління підприємством – 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/17080 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, 

проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

залік 

Кафедра Історії та документознавства 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ПІБ Кондрашевська Юлія Петрівна 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: кандидат історичних наук 

Профайл викладача: 

Тел.: 406-73-00 

E-mail: yuliia.kondrashevska@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.608 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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