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Предмет навчальної дисципліни 

Предмет навчальної дисципліни: інформаційний бізнес у різних сферах економічної 

діяльності підприємств, закони і принципи розвитку інформаційного бізнесу. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: вивчення технологій організації та ведення бізнесу в 

глобальній комп’ютерній мережі INTERNET. 

 

Основні завдання 

Основні завдання: освоєння теоретичних і практичних засад електронної комерції, типів 

електронних платежів, методів захисту інформації, набуття вмінь оцінювати стан електронної 

торгівлі з метою створення стратегічних конкурентних переваг для організації. 

 

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 

Вивчення дисципліни «Організація бізнесу в інформаційному середовищі» базується на 

загальних знаннях з дисциплін «Організація та управління діяльністю інформаційних установ», 

«Інформаційний менеджмент», «Маркетинг інформаційних продуктів і послуг». 

 

Вимоги до знань і умінь: 

Вивчення змісту дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки 

магістра, за якого він повинен: 

а) знати: 

 основні принципи та методи організації бізнес-процесів за допомогою Internet; 

 основні концепції організації та характеристики систем інтерактивного бізнесу; 

 принципи проведення фінансових та торгових транзакцій із використанням комп’ютерних 

мереж; 

 технології здійснення електронних бізнес операцій; 

б) уміти: 

 виконувати електронний обмін інформацією,  

 здійснювати електронні маркетингові та торгівельні операції,  

 застосовувати технології організації електронного руху капіталу, електронних грошей, 

електронних страхових послуг. 

 

Зміст дисципліни за темами 

Тема 1.    Інформаційна економіка. 

Тема 2.    Інформаційний бізнес та господарське середовище. 

Тема 3.    Організаційні форми інформаційного бізнесу та його розвиток. 

Тема 4 Правові засади підприємництва в інформаційній сфері. 

Тема 5.    Технологія організації власної справи. 

Тема 6.    Основи планування підприємницької діяльності. 

 

Кафедра: кафедра економічної кібернетики  

Мова викладання: українська 

Форми організації навчального процесу: лекції, лабораторні заняття 

Форма підсумкового контролю: залік 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доц. Стадник Ю.А. 
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