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Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

формування у студентів системи компетентностей, які необхідні для 

організації діяльності компанії IT-індустрії, управління економікою 

підприємств даної галузі, формування та постановки технічного 

завдання, визначення стратегії і тактики забезпечення консультаційних 

послуг компаній ІТ-індустрії, організації проведення презентації 

підприємства 

Тривалість 3 кредитів ЄКТС/90 годин (лекції 8 год., практичні заняття 8 год., 

самостійна робота 

74 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота 

поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; виконання навчальних 

завдань; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: ПМК 

Базові знання Стартова дисципліна 

Мова викладання Українська 
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Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна,  програмні результати 

навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 
відповідно до освітньо-професійної 

програми:  

ЗНАТИ: 

 -понятійний та категорійний апарат щодо 

економіки та організації компанії IT-

бізнесу; 

- економічну сутність та основні види 

інформаційних продуктів і послуг; 

-основні принципи та підходи до 

обґрунтування вибору інформаційного 

виробництва як специфічного виду 

діяльності, зокрема особливості кінцевого 

продукту, інформації як ресурсу і товару; 

- технологію побудови органiзацiйної 

структури інформаційної компанії та 

створення виробничої системи 

інформаційної компанії; 

-технологію організації маркетингової 

діяльності в інформаційному бізнесі; 

-критерії відношення підприємства до 

інформаційної компанії; 

-методи обґрунтування доцільності 

створення тієї чи іншої організаційної 

форми інформаційного бізнесу;  

-класифікацію видів інформаційної 

діяльності, інформаційної сфери 

економіки;  

- форми електронного бізнесу  та порядку 

розрахунків зі споживачами 

інформаційних товарів; 

ВМІТИ: 

-визначати фактори, які впливають на 

різні аспекти діяльності підприємств ІТ-

індустрії; 

- використовувати  механізми ІТ-

менеджменту; 

- використовувати методи планування та 

аналізу інформаційного бізнесу і тенденції 

його розвитку; 

- визначати основні елементи ринкової та 

інформаційної економіки;  

- визначати інформаційні тенденції на 

ринку; 

- визначати основні проблеми  Інтернет-

торгівлі; 

- організовувати маркетинг діяльності в 

інформаційному бізнесі 

Програмні компетентності відповідно до освітньо-

професійної програми: 

СК 1. Здатність визначати та описувати 

характеристики організації. 

СК 2. Здатність аналізувати результати діяльності 

організації, зіставляти їх з факторами впливу 

зовнішнього та внутрішнього середовища.  

СК 3. Здатність визначати перспективи розвитку 

організації.  

СК 4. Вміння визначати функціональні області 

організації та зв’язки між ними.  

 

 

  



Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Змістовий модуль 1 «Інформаційна економіка та організація діяльності компаній ІТ-індустрії.» 

Тема 1. 

Інформаційний 

бізнес і тенденції 

його розвитку 

1.Класифікація видів 

інформаційної 

діяльності 

2.Інформаційна 

сфера економіки та її 

структура 

3.Основні елементи 

ринкової економіки 

та її інформаційна 

складова 

4.Інформаційна 

економіка 

5. Інформаційні 

тенденції  

6. Роль держави у 

формуванні 

інформаційного 

суспільства 

Література:[згідно 

списку -

базова,додаткова] 

Практичне заняття 1. 

1. Інформаційний бізнес як 

напрямок підприємницької 

діяльності: 

2. Визначення основних понять; 

3. Функції та модель 

інформаційного бізнесу; 

4. Маркетингове середовище 

підприємництва; 

5. Побудова інформаційного 

бізнесу на підприємств 

 

Практичне завдання: 

Згідно питань практичного заняття 

представити реферативне 

повідомлення на кожне питання 

загальни обсягом до 4-5 сторінок у 

файлі Word тазберегти у Звіті по 

практичному заняттю №1 

Опрацювати теоретичний матеріал 

та у виді -реферативне 

повідомлення та розмістити у Звіт 

по практичному заняттю №1 (файл 

Word) 

Тема 2. 

Інформаційний 

ринок і механізм 

його 

функціонування 

1. Поняття та 

структура 

інформаційного 

ринку 

2. Механізм 

функціонування 

інформаційного 

ринку 

 

Література:[згідно 

списку -

базова,додаткова] 

Практичне заняття 2 
Ринок апаратних засобів 

оброблення інформації: 

 системи оброблення даних 

(обчислювальні системи); 

 багатокористувацькі системи; 

 великі системи; 

 середні системи; 

 малі системи; 

 робочі станції; 

 персональні комп’ютери 

(ПК); 

 портативні ПК; 

 настільні К; 

 принтери для ПК; 

 офісне обладнання; 

 апаратуру передавання 

даних; 

 мережеве обладнання 

Практичне завдання: 

 Згідно питань практичного 

заняття представити структуроване  

повідомлення на кожне питання 

загальним  обсягом до 4-5 сторінок 

у файлі Word тазберегти у Звіті по 

практичному заняттю №2 

Опрацювати теоретичний матеріал 

та Підготувати звіт з практичного 

заняття (у виді -реферативне 

повідомлення) та розмістити у Звіт 

по практичному заняттю №2 



 

(Самостійне виконання) 

Тема 3. Створення 

та організація 

електронної 

комерції компаній 

ІТ-індустрії 1. Стан 

розвитку ІТ 

індустрії; 

2. Становлення і 

розвиток Е-комерції 

3. Складові і 

структура 

електронної комерції 

4. Особливості 

розвитку 

електронної комерції 

в Україні 

Література:[згідно 

списку -

базова,додаткова] 

. Практичне заняття 3: 

1.Основні проблеми Інтернет-

торгівлі: 

 Проблема транспорту ; 

 Проблема ціни; 

 Можливість афер; 

 Проблема довіри 

Практичне завдання: 

Згідно питань практичного заняття 

представити структуру по 

проблемам заявлених у  питаннях 

практичного заняття обсягом до 1-2 

сторінок  (по кожній проблемі) у 

файлі Word та зберегти у Звіті по 

практичному заняттю №1 

Опрацювати теоретичний матеріал 

(у виді -реферативне повідомлення 

обсягом до 4 сторінок) та 

розмістити у Звіт по практичному 

заняттю №3 

Тема 4. Система 

забезпечення ІТ-

менеджменту при 

організації компанії 

ІТ-індустрії 

1. Концептуальні 

основи 

інформаційного 

менеджменту; 

2.Інформаційне 

забезпечення 

управління; 

3.Система 

управління 

інформаційними 

ресурсами. 

Література:[згідно 

списку -

базова,додаткова] 

Практичне заняття №4. 
Аналіз організаційного середовища. 

Структура інформаційних потоків 

організації. 

 

Практичне завдання: 

Згідно питань практичного заняття 

представити реферативне 

повідомлення на кожне питання 

обсягом до 4-5 сторінок у файлі 

Word тазберегти у Звіті по 

практичному заняттю №4 

 

(Самостійне виконання) 

Опрацювати теоретичний матеріал 

та Підготувати звіт з практичного 

заняття (у виді -реферативне 

повідомлення) та розмістити у Звіт 

по практичному заняттю №4 

Змістовний модуль 2. Економіка компанії ІТ-індустрії 

Тема 5. Організація 

маркетингової 

діяльності в 

інформаційному 

бізнесі 
1. Побудова 

маркетингової 

інформаційної 

системи. 

2. Принципи 

розробки та 

впровадження 

інформаційних 

Практичне заняття №5-

6: Система електронної комерції в 

корпоративному секторі: 

корпоративні представництва в 

інтернеті, віртуальні 

підприємства, інтернет-

інкубатори, мобільна комерція. 
1. Основні процеси здійснення 

електронної торгівлі в секторі В2В. 

2. Корпоративні представництва в 

Інтернеті. 

3. Віртуальні підприємства. 

4. Інтернет-інкубатори. 

Опрацювати теоретичний матеріал  

(у виді -реферативне повідомлення) 

та розмістити у Звіт по практичному 

заняттю №5-6 



систем. 

3. Методи й моделі 

ухвалення 

маркетингових 

рішень. 

 

Література:[з

гідно списку -

базова,додаткова]: 

 

5. Мобільна комерція 

 

Практичне завдання: 

Згідно питань практичного заняття 

представити доповідь за темою 

«Принципи розробки  та моделі 

ухвалення  і впровадження 

інформаційних систем» обсягом до 

4-5 сторінок у файлі Word 

тазберегти у Звіті по практичному 

заняттю №5  

Тема 6. Організація 

та порядок 

розрахунків зі 

споживачами 

інформаційних 

товарів.  

1. Системи оплат  

2. Види платіжних 

систем 

3.   Операції з 

електронними 

грошима 

Література:[згідно 

списку -

базова,додаткова]: 

Практичне заняття №7: 
1.Електронний магазин. 

2.Електронний аукціон 

3.Лабораторно-практична робота: 

Форми електронної комерції – 

електронні магазини, електронні 

аукціони і торговельні майданчики 

Практичне завдання: 

Згідно питань практичного заняття 

представити реферативне 

повідомлення на тему «Роль 

ектронної комерції на ІТ-ринку» 

обсягом до 4 сторінок у файлі Word 

тазберегти у Звіті по практичному 

заняттю №7 

(Самостійне виконання) 

Опрацювати теоретичний матеріал 

(у виді -реферативне повідомлення) 

та розмістити у Звіт по практичному 

заняттю №7 

Тема 7. Консалтинг 

в сфері 

інформаційних 

технологій та 

організація 

консультування 

1.Технології 

організації 

діяльності 

інформаційно-

консалтингової 

служби 

2. Консалтинг у 

сфері забезпечення 

інформаційними 

технологіями:ІТ-

консалтинг 

3. Консультування у 

сфері захисту бізнес-

інформації 

4. Консультування 

при комплексній 

автоматизації 

підприємства 

5. Інформаційне 

консультування у 

сфері взаємодії 

організації та ринку 

 

 

Опрацювати теоретичний матеріал 

та Підготувати звіт з практичного 

заняття(у виді -реферативне 

повідомлення)  та розмістити у Звіт 

по практичному заняттю № 8-9 



ділової інформації 

 

Література:[згідно 

списку -

базова,додаткова] 

Тема 8. Організація 

проведення 

презентації 

підприємства  

1.Організація 

презентацій  

2. Організація й 

проведення 

презентацій і 

переговорів 

3. Методи 

проведення 

переговорів  

 

Література:[згідно 

списку -

базова,додаткова] 

Практичне заняття 8-9: 

Підготувати структуру презентації  

фірми  

Практичне завдання: 

Використовуючи систему 

презентації Microsoft Power Point 

створити презантацію підприємства 

ІТ-бізнесу  згідно структури 

організації проведення презентації, 

в якій представити інформацію про 

підприємство (вибране студентом 

самостійно ) та структрурно 

представити інформацію з питань: 

1. Організація й проведення 

презентацій і переговорів 

2. Підготовка до проведення 

3. Складання й оформлення 

візиток, запрошень 

4. Проведення 

5. Робота після проведення 

6. Форматування абзаців тексту 

засобами Word 

7. Вимоги пожежної безпеки на 

виробництві. Протипожежні засоби 

та заходи 

 Та зберегти у Звіті по практичному 

заняттю №8 

(Самостійне виконання) 

(Самостійне виконання) 

Підготувати звіт з практичного 

заняття (у виді -презентації) та 

розмістити у Звіт по практичному 

заняттю №8-9. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

1.Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних продуктів Microsoft Office 

- Microsoft PowerPoint; 

- Microsoft Word; 

- Microsoft Excel. 

2. Дистанційний курс на сайтах: el.puet.edu.ua   

3. Глобальна мережа Internet.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

  Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої 

максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із 

дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

  Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних 

модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та 

підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

  Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі 

(Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

  Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-

informaciya 
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Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через 

поточне оцінювання  

Види  робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-4): захист домашнього завдання (- балів); обговорення 

матеріалу занять (- бали); виконання навчальних завдань (10 балів); завдання 

самостійної роботи (10 балів); тестування (- бали); поточна модульна робота 

(ПКР 1)(10 балів)…… 

 

30 

Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (- балів); захист домашнього 

завдання (-балів); обговорення матеріалу занять (- бали); виконання 

навчальних завдань (10-балів); завдання 

самостійної роботи (10 балів); поточна модульна робота (ПКР 2)(10 

балів);підсумкове тестування (40 балів);  

 

70 

Разом 100 

 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно 

82-

89 

В Дуже добре 

74-

81 

С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-
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F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної 

дисципліни 

 


