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Назва вибіркової дисципліни: “Соціально-економічні основи розвитку 

інформаційного суспільства” 

Семестр: 3 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доц. Шевчук І.Б. 

Назва кафедри: економічної кібернетики (факультет управління фінансами та 

бізнесу) 

Короткий опис вибіркової дисципліни 
Предмет навчальної дисципліни: процеси розвитку інформаційного суспільства; соціально-

економічні трансформації, пов'язані з широкомасштабним використанням інформаційно-

комунікаційних технологій в різних сферах діяльності. 

Мета навчальної дисципліни: отримання знань про сучасні тенденції розвитку 

інформаційного суспільства; про можливості і особливості застосування інформаційних технологій в 

бізнесі та для організації соціального простору; набуття навиків ефективного вирішення прикладних 

задач в різних сферах державної, корпоративної та громадської діяльності на основі врахування 

закономірностей становлення і розвитку інформаційного суспільства, загальних властивостей 

інформації та особливостей інформаційних процесів. 

Основні завдання: 

 сприяти оволодінню студентами знаннями змісту основних теорій інформаційного 

суспільства, сприяти виробленню навичок систематизації підходів до дослідження 

процесів інформатизації та розвитку інформаційних технологій; 

 ознайомити студентів із сучасними стратегіями формування, становлення і розвитку 

інформаційного суспільства та національними моделями розбудови інформаційного 

суспільства; 

 розглянути соціальні проблеми інформатизації та підходи до їх вирішення, а також 

вивчити теоретико-методологічних та методичні підходи до їх вирішення в умовах 

інформатизації; 

 формування знань про значення інформаційно-комунікативних технологій в державному 

і муніципальному управлінні, їх взаємозв'язок з економічними і соціальними процесами. 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: 

 основні ознаки інформаційного суспільства; 

 основні тенденції розвитку ІТ-ринку; 

 сфера застосування smart-рішень; 

 проблеми та організаційні заходи з впровадження та розвитку електронного урядування; 

 зарубіжний та національний досвід використання електронного урядування; 

 зміст і сутність управління інформаційними ризиками та забезпечення інформаційної 

безпеки; 

 принципи забезпечення інформаційної безпеки; 

 технологію організації е-аукціонів та е-виборів; 

 в яких сферах бізнесу можна застосовувати блокчейн. 

б) уміти: 

 користуватися прикладними системи, що забезпечують е-сервіси та послуги e-уряду; 

 використовувати світові інформаційні ресурси в повсякденній діяльності; 

 управляти інформаційними ресурсами та інформаційними системами; 

 аналізувати, синтезувати, критично резюмувати і представляти інформацію; 

 орієнтуватися основних трендах ІТ-ринку; 

 давати характеристику стану інформаційної безпеки; 

 класифікувати та аналізувати загрози інформаційній безпеці; 

 вирішувати проблеми бізнесу і соціуму за допомогою інструментів біткойну і блокчейну. 
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Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Поняття, основні характеристики та концепції інформаційного суспільства. 

Тема 2. Соціальні та економічні проблеми інформаційного суспільства. 

Тема 3. Економіка інформаційних продуктів. 

Тема 4. Економіка ІТ-сервісу. 

Тема 5. Ринок інформаційних продуктів та послуг. 

Тема 6. Криптовалюти. Блокчейн у фінансах і бізнесі. 

Тема 7. Електронне урядування. 

Тема 8. Smart-рішення: розумні технології, розумний будинок, розумне місто, розумна 

планета. 

Тема 9. Інформаційна безпека та протидія інформаційним впливам. 
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