
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
  

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни Інформаційний бізнес 

2021 – 2022 н.р.  

1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 05  Соціальні і поведінкові науки                                                                       
 

Спеціальність –  051  Економіка                                      

Освітня програма – Економічна кібернетика  
Загальний обсяг дисципліни –  5 кредитів ЄКТС 

Статус дисципліни – обов’язкова   

Навчально-науковий  інститут   фізики, математики, економіки та інноваційних  технологій  

Кафедра  –  економіки та менеджменту 
Курс – I ; семестр – 2; вид підсумкового контролю – залік. 
Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: евристичний метод, інтерактивні методи, кейс-метод, метод інформаційно-комунікативних 

технологій, метод e-learning  

Форми навчання: денна 
Розподіл годин за видами робіт 
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2. Викладачі 

Квасній Любов Григорівна 

E-mail: lg_k@ukr.net 
Кандидат економічних наук, доцент 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

1. Мета навчальної дисципліни − передбачає формування у студентів базових 

теоретичних знань та практичних навичок щодо теорії та практики з аналізу та проведення 

інформаційної діяльності на підприємстві, особливостей функціонування інформаційного 

бізнесу та правових основ підприємництва в інформаційній сфері економіки; вміння 

обґрунтовувати доцільність створення тієї чи іншої організаційної форми інформаційного 

бізнесу. 

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Інформаційний бізнес» студент повинен: 

знати: 

- зміст та економічну інтерпретацію основних термінів та понять; 

- сутність інформаційного бізнесу як наукової дисципліни; 

-  механізм функціонування інформаційного ринку; 

- правові основи підприємництва та його особливості в інформаційній сфері економіки; 

-  цілі, задачі та методи інформатизації економіки та суспільства загалом. 

     вміти: 

- аналізувати внутрішнє і зовнішнє середовище діяльності фірми; 

- розробляти презентацію фірми; 

- писати есе про організацію діяльності  фірми; 

- визначати стратегічні потреби в інформаційних продуктах та послугах  при 

організації власної справи; 

- використовувати франчайзинг як спосіб організації власної справи: 



- планувати власну справу. 

 
3. Компетентності . 

Навчальна дисципліна формує: 

Загальні компетентності: 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

- Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

Фахові компетентності: 

- Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.  

- Здатність до пошуку нових ринкових можливостей, формулювання ідей та бізнес-

планування у підприємницькій діяльності, реалізації інноваційних підходів до 

розвитку суб’єкта господарської діяльності. 

Програмні результати навчання:\ 

- Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для 

обґрунтування управлінських рішень.  

- Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах 

діяльності організації.  

- Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.  

- Аналізувати зміст економічних процесів і їх вплив на організацію. 

Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з 

навчальних дисциплін таких як «Інформатика», «Економічна теорія», «Комунікативні 

процеси в управлінській діяльності»; одночасно з дисциплінами: «Мікроекономіка», 

«Електронна комерція», «Менеджмент», «Основи ергономіки та дизайну»; передує вивченню 

дисциплін: «Управління інформаційними ресурсами», «Маркетинг», «Дослідження 

операцій». 

4. Програма дисципліни. 

Інформаційна економіка. Перехід до інформаційного суспільства. 
Основні елементи ринкової економіки та її інформаційна складова. Інформаційна сфера 

економіки та її структура. Класифікація видів інформаційної діяльності. Концепція 

інформаційного суспільства. Роль інформатизації при переході до інформаційного 

суспільства. Інформаційна культура. Інформаційні тенденції. Роль держави у формуванні 

інформаційного суспільства. Інформаційна політика промислово розвинених країн світу. 

Інформаційна політика України. 

Інформаційний бізнес та господарське середовище. Інформаційний ринок та 

механізм його функціонування. 

Сутність інформаційного бізнесу. Інформаційні продукти і послуги. Функції 

інформаційного бізнесу. Середовище підприємництва. Модель інформаційного бізнесу. 

Особливості інформаційного бізнесу. Поняття та структура інформаційного ринку. Механізм 

функціонування інформаційного ринку. Етапи та тенденції розвитку інформаційного ринку 

України. 

Правові засади підприємництва в інформаційній сфері. Організаційні форми 

інформаційного бізнесу та його розвиток. 

Визначення, основні умови і принципи підприємництва. Види підприємницької 

діяльності. Організаційно-правові форми бізнесу. Переваги та недоліки організаційно-правих 

форм бізнесу. Засновники інформаційної фірми, їх функції. Установчі документи. Державна 

реєстрація підприємництва. Класифікація організаційних форм інформаційного бізнесу.  

Венчурний бізнес в інформаційній сфері. Критерії оцінювання фірм інформаційного бізнесу. 

Технологія організації власної справи. 

Варіанти входження у світ бізнесу. Пошук ніші. Визначення стратегічних потреб в 

інформаційних продуктах та послугах. Вибір юридичної форми бізнесу. Вибір стратегії 

поведінки. Вибір засобів реалізації підприємницької ідеї. Ціновий вибір. Вибір збутової 

поведінки. 



Франчайзинг як спосіб організації власної справи. Купівля існуючого бізнесу. 

Поняття франчайзингу та його типи. Переваги та вади франчайзингу для франчайзера. 

Переваги та вади франчайзингу для франчайзі. Як стати франчайзі. Правові аспекти: угода 

про пільгове підприємництво. Франчайзинг в інформаційному бізнесі.  

Переваги та недоліки купівлі існуючого бізнесу. Процес оцінки вартості бізнесу. 

Методи оцінювання вартості фірми. Купівля, злиття і поглинання в інформаційному бізнесі. 

 Основи планування підприємницької дiяльностi. 

Бiзнес-план, його функцiональнi ролi. Зміст і структура бізнес-плану. Послідовність 

складання бізнес-плану. Вимоги і правила щодо оформлення бізнес-плану. Поетапний опис 

кампанії по залученню капіталу. 

Маркетинг інформаційних продуктів і послуг. 

Інформаційний маркетинг: деякі визначення та особливості. Основні функції і стратегії 

маркетингу. Концептуальне моделювання процесу інформаційного маркетингу. Система 

маркетингової інформації. Процес маркетингового дослідження в інформаційній сфері. 

Аналіз життєвого циклу підприємства. Організаційно-структурні форми управління 

інформаційним маркетингом. 

Організація презентації фірми. 

Що таке презентація? Типи презентацій та особливості їх організації. Організація і 

планування презентації. Методи підвищення ефективності презентації. Наочні матеріали у 

проведенні презентації. 

 

Тематика практичних занять 

1. Інформаційна економіка. Перехід до інформаційного суспільства. 

2. Інформаційна політика промислово розвинених країн світу. Загальні положення та принципи 

державної політики інформатизації України. 

3. Інформаційний ринок та механізм його функціонування. Організаційні форми 

інформаційного бізнесу та його розвиток. 

4. Порівняльний аналіз класичної та інноваційної моделі підприємницької поведінки. 

5. Технологія організації власної справи. Розробка бізнес-плану. 

6. Франчайзинг як спосіб організації власної справи. Переваги та вади франчайзингу, правові 

аспекти. 

7. Визначення переваг купівлі існуючого бізнесу на прикладі конкретної компанії. 

8. Презентація нової фірми. Представлення інформаційних продуктів і послуг. 

Індивідуальні завдання мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які 

студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. 

Індивідуальні завдання оформляються 

 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Лекційні і практичні заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або 

дистанційно. 

Мультимедійне обладнання, програмне забезпечення пакет R, PSPP, в умовах дистанційного 

навчання – платформа Zoom. 

 

6. Система оцінювання. 

Робота на практичних заняттях 
Самостійні 

 роботи 

Індивідуальне  

завдання 
Сума 

12*5б.=60 2*5б.=10 30 100 

 

Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних 

заняттях (60 балів), захист індивідуального завдання (30 балів), написання 2-ох самостійних 

робіт (10 балів).  

         Оцінювання здійснюється за накопичувальною бальною системою. Тобто студент може 

отримати максимально 60 балів, відповідаючи усно і отримавши максимально 5 балів за 

кожне практичне заняття. Усні опитування на практичних заняттях оцінюються в 0: 1; 2; 3; 4; 



5 балів. Пропущене практичне заняття студент повинен відпрацювати у вигляді вибіркового 

усного опитування з теми.  

Критерії оцінювання індивідуального завдання: ступінь виконання завдання, поставленого 

керівником перед студентом – 10 балів, рівень самостійності написання роботи – 5 балів, 

якість мовного оформлення та якість бібліографічного опису, наявність посилань на список 

літератури у тексті роботи – 5 балів; усний захист індивідуального завдання з презентацією – 

10 балів. 

         Дисципліна вивчається один семестр і формою підсумкового контролю є залік. Залік за 

талоном №2 і перед комісією проводиться в письмовій формі з оцінюванням за стобальною 

шкалою. Студенти, які навчаються за індивідуальним навчальним планом проходять усі види 

підсумкової атестації у терміни визначені індивідуальним планом. Оцінка виставляється за 

шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

 

7. Політика дисципліни. 

Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема 

недопущення академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час 

поточного та підсумкового контролю. 

Студент зобов’язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, 

відвідувати навчальні  заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для 

забезпечення необхідної якості знань студент повинен регулярно готуватись до занять, 

працювати з навчальною літературою, з Інтернет- ресурсами. 

        Пропущені практичні заняття відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 
 
8. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

                                        Основна література: 

1.Квасній Л.Г., Солтисік О.О. Нові продукти лінійки BAS. Збірник тез IV Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Нові інформаційні технології управління бізнесом».  Київ: 

Спілка автоматизаторів бізнесу, 2021. С. 171-174 

2.Квасній Л.Г., Вівчар О.І., Малик Л.О., Паславська В.В. Experience of leading countries in 

terms of robotics for the implementation of digital technologies/ Artificial intelligence as a basis for 

the development of the digital economy: textbook / Edited by I.Tatomyr, Z.Kvasnii. Praha: OKTAN 

PRINT, 2021. 376p. PP.77-84  

3.Пелеха Ю.І., Горбань Ю.І. Інформаційний бізнес: підручник. К.: В-во „Ліра”,  2019. 492 с. 

4.Єжова Л.Ф. Інформаційний маркетинг : навч. посібник. К. : КНЕУ, 2002.  560 с. 

5.Кавун С.В., Смірнов О.А., Столбов В.Ф.  Основи інформаційної безпеки: навч. посібник. 

Кіровоград : КНТУ, 2012. 442 с.  

6.Спрінсян В.Г., Бірюкова Т.Л. Ресурси та технології інформаційного менеджменту: 

навчальний посібник. Одеса : ОНПУ, 2012.  248 с. 

7.Фомин В.И. Информационний бизнес: учебник и практикум. М.: Издательство Юрайт, 

2018.  243 с. 

Додаткова література: 

1. Бойчук І. В., Музика О. М.  Інтернет в маркетингу : підручник. К.: ЦУЛ, 2010.  512 с.  

2. Квасній Л.Г., Пелещишин Р.М. Роль програмного забезпечення користувацького інтерфейсу 

в умовах цифровізації. Зб. матеріалів всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної 

конференції «Наукові та освітні трансформації в сучасному світі». (15 липня 2021 р.). Чернігів. 

С.97-100. 

3. Квасній Л.Г., Блізнякова В.О. Прогнозування розвитку інтернет-банкінгу в Україні. 

Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та 

студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки», (18 листопада 2021 р.) 
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