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Силабус навчальної дисципліни 

«ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

УСТАНОВ» 

 

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 зосереджена на вивчення основних засад виникнення, 

сучасного стану, принципів та тенденцій розвитку діяльності 

інформаційних установ у реаліях розвитку інформаційного 

суспільства. Приділяється увага основним законодавчим та 

нормативним документам щодо діяльності інформаційних установ; 

системі формування інформаційних, кадрових, матеріальних, 

фінансових ресурсів інформаційних установ, організації їх 

управлінської діяльності. Вивчатиметься специфіка формування 

інформаційних продуктів і послуг та попиту на них, складові 

організації та управління інформаційною діяльністю, робота 

різноманітних інформаційних агентств; світовий та вітчизняний 

досвід організації інформаційної діяльності у сфері управління, 

бізнесі та некомерційних структурах, менеджмент кадрових 

ресурсів інформаційних установ та перспективи їх діяльності. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування знань у студентів про засади 

виникнення, сучасний стан, тенденції розвитку та діяльності 

інформаційних установ; методи та інструменти управління та 

контролю за діяльністю інформаційних установ; специфіку 

організації діяльності такого типу установ; виробництво 

інформаційних товарів та послуг; напрями інформаційної 

діяльності; інформаційний ринок та його сектори; забезпечення 

управління інформаційними установами та менеджмент кадрових 

ресурсів.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти отримують 

компетенції щодо: 

- визначення місця і ролі, перспективи розвитку 

інформаційної діяльності в суспільстві, принципи 

діяльності інформаційних установ;  

- ознайомляться з історією виникнення, сучасним станом та 

тенденціями розвитку діяльності в інформаційних 

установах; 

- з’ясують сучасний статус нормативно-правового 

забезпечення інформаційних, кадрових, матеріальних, 

фінансових ресурсів; 

- ознайомляться зі специфікою, методами та інструментами 

управління діяльністю інформаційних установ;  



о за 

бажанням 

- навчиться виконувати окремі функції організації та 

управління діяльністю інформаційних установ: 

організовувати пошук, збирання та обробку даних і 

підготовку необхідної інформації для прийняття 

відповідних управлінських рішень; 

- вмітимуть аналізувати ефективність діяльності 

інформаційної служби, її відповідність сучасним потребам; 

- визначати раціональність і ефективність системи 

управління в діяльності інформаційних установ; 

- зможуть планувати діяльність інформаційних служб. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Знання основних аспектів організації діяльності інформаційних 

установ дозволить студентам використовувати свої знання в 

середовищі інформаційної роботи установ різного типу, якісного 

організовувати їх діяльність, управляти та здійснювати контроль. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Основи організації діяльністю інформаційних 

установ. Складові організації та управління інформаційною 

діяльністю. Специфіка організації інформаційних продуктів і 

послуг. Світовий та вітчизняний досвід організації інформаційної 

діяльності у сфері управління, бізнесі та некомерційних 

структурах. Кадрове забезпечення інформаційних установ. 

Формування фінансових ресурсів інформаційних установ: 

планування і розподіл коштів. Перспективи інформаційного 

забезпечення менеджменту. Інформаційне підприємництво. 

Діяльність інформаційних агентств. Моніторинг організації та 

управління інформаційних установ.  
Види занять: лекції, семінарські 

Методи навчання: навчальна дискусія 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Знання з інформаційно-аналітичної діяльності, загальні та фахові знання  

Пореквізити Знання аспектів організації діяльністю інформаційних установ можуть 

бути використані під час написання бакалаврської роботи 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду НТБ 

НАУ 

Давидова I. О. Iнформацiйний ринок: органiзацiя, маркетинг, управлiння: 

навч. посiб. Харк. держ. акад. культури.  Харків. 2001.  

Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері 

управління: навч. посіб; Міжрегіон. акад. управл. персоналом. Київ : 

МАУП, 2002. 

Матвієнко О. В. Представлення інформації в автоматизованих 

документно-інформаційних системах : навч. посіб. Київ : НТУ, 2001 

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  

Розробник        Кондрашевська Ю.П. 

Завідувач кафедри      Тюрменко І.І. 


