
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Інформаційний бізнес» 

 
№ 

п/п 
Назва поля Опис 

1 Назва дисципліни Інформаційний бізнес 

2 Статус  Професійно-орієнтовані дисципліни 

3 Спеціальності  029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

4 Мова викладання  українська 

5 Семестр викладання 5 семестр 

6 Кількість  

- кредитів ЄКТС  

- академічних годин 

 

4 кредити 

120 год. 

18 год.  лекції;  

26 год.  практичні; 

76 год.  самостійна робота. 

7 Форма підсумкового контролю 

та наявність індивідуальних 

завдань 

Іспит 

8 Кафедра, що забезпечує 

викладання 

документознавство та інформаційної діяльності 

9 Викладач, що планується для 

викладання 

 

10 Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни 

Немає 

11 Перелік компетентностей, яких 

набуде студент після 

опанування даної дисципліни 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає 

формування та розвиток у студентів 

компетентностей, передбачених відповідним 

стандартом вищої освіти України: 

          загальних:  

 здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях; 

 ззнання та розуміння предметної області та 

професійної діяльності; 

 навички використання інформаційних і 

комунікативних технологій; 

 здатність до пошуку, опрацювання та аналізу 

інформації з різних джерел; 

 здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт.  

          фахових:  

 здатність забезпечувати відбір, аналіз, оцінку, 

систематизацію, моніторинг, організацію, 

зберігання, розповсюдження та надання в 

користування інформації та знань у будь-яких 

форматах; 

 здатність використовувати методи 

систематизації, пошуку, збереження, класифікації 

інформації для різних типів контенту та носіїв; 

 здатність використовувати сучасні прикладні 

комп’ютерні технології, програмне забезпечення, 

мережеві та мобільні технології для вирішення 

професійних завдань; 



 здатність впроваджувати інноваційні 

технології виробництва інформаційних продуктів і 

послуг, підвищення якості інформаційного 

обслуговування користувачів інформаційних, 

бібліотечних та архівних установ; 

 здатність до подальшого навчання з високим 

рівнем автономності, постійного підвищення рівня 

інформаційної культури;  

 здатність опановувати та застосовувати 

технології системного аналізу інформаційної 

діяльності. 

12 Сфера реалізації 

компетентностей в майбутній 

професії 

Сфера інформаційної діяльності та бізнесу. 

13 Особливості навчання на курсі Оцінювання та відпрацювання пропущених занять 

проводиться відповідно до  вимог чинних 

положень університету. 

14 Стислий опис дисципліни Мета вивчення дисципліни є формування 

теоретичних знань і практичних навичок щодо 

теорії та практики з аналізу та проведення 

інформаційної діяльності на підприємстві, 

особливостями функціонування інформаційного 

бізнесу, здатність до обґрунтування необхідності 

створення вибраної організаційної форми 

інформаційного бізнесу. 

Протягом семестру студенти вивчатимуть 

принципи створення і організації інформаційного 

бізнесу (основи інформаційної економіки та 

тенденції розвитку інформаційного суспільства; 

поняття інформаційного бізнесу і закони розвитку 

інформаційного виробництва; організаційні 

структури фірми інформаційного бізнесу;  

франчайзинг в інформаційному бізнесі тощо) та 

системи ведення інформаційного бізнесу 

(виробничу систему підприємств інформаційного 

бізнесу;  планування в середовищі інформаційної 

системи;  інформаційну інфраструктуру 

підприємства інформаційного бізнесу; основи 

ергономіки в організації виробничого середовища 

підприємства інформаційного бізнесу тощо). 

15 Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

10-50 

 

 


