
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОНОМІКА" 

 

Спеціальність: 126  Інформаційні системи та технології 

Галузь знань: 12  Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового  компонента циклу 

загальної підготовки 

Курс 3 (третій) 

Семестр 5 (п`ятий) 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні 

поняття та особливості інформаційної економіки, 

інформаційного ринку, інформаційних товарів та економічні 

основи інформаційної діяльності. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 
Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційна 

економіка» є формування системи теоретичних і практичних 

знань з основ створення та функціонування інформаційних 

систем і технологій, їх використання в управлінні соціально-

економічними системами, встановлення, налагодження та 

супроводу. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, 

економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої 

санітарії, пожежної безпеки та існуючих державних і 

закордонних стандартів під час формування технічних 

завдань та рішень. 

Демонструвати вміння розробляти техніко-економічне 

обґрунтування розроблення інформаційних систем та 

технологій та вміти оцінювати економічну ефективність їх 

впровадження. 

Знати професійні стандарти і інші нормативно-правові 

документи в галузі інформаційних систем та технологій та 

вміти використовувати методи керування економічними, 

людськими та технічними ресурсами в процесі розробки 

елементів автоматизованих систем управління військами та 

озброєнням. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

 

Здатність розробляти та управляти проектами. 

Здатність оцінювати та враховувати економічні, соціальні, 

технологічні та екологічні фактори на всіх етапах життєвого 

циклу інфокомунікаційних систем. 

Здатність застосовувати інформаційні технології у ході 

створення, впровадження та експлуатації системи 

менеджменту якості та оцінювати витрати на її розроблення 

та забезпечення. 

Здатність розробляти бізнес-рішення та оцінювати нові 

технологічні пропозиції. 



Здатність до аналізу, синтезу і оптимізації інформаційних 

систем та технологій з використанням математичних моделей 

і методів. 

Здатність застосовувати методи керування економічними, 

людськими та технічними ресурсами в процесі розробки 

елементів автоматизованих систем управління військами та 

озброєнням. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Основні поняття інформаційної 

економіки. 

Вступ до інформаційної економіки. Особливості 

інформаційної економіки Інформаційний ринок та його 

форми. Інформаційні товари. 

Змістовий модуль 2. Економічні основи інформаційної 

діяльності. 

Правові аспекти інформаційної діяльності. Економічний 

зміст інформаційних компонентів виробничої системи. 

Економічний аспект розвитку телекомунікаційної структури 

України. Проблеми та перспективи розвитку інформаційної 

економіки. 

 

Види занять: лекції, семінарські, практичні. 

Методи навчання: словесні, наочні, індукція, дедукція; 

пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемний 

виклад; пояснення педагога, самостійна робота. 

Форми навчання: очна 

Пререквізити – 

Постреквізити Правознавство (у тому числі основи військового 

законодавства та міжнародне гуманітарне право). Військова 

педагогіка та психологія (у тому числі лідерство). Морально-

психологічне забезпечення підготовки та застосування 

Збройних Сил України. Військове стажування. Розробка та 

захист кваліфікаційної роботи. 

Рейтингова система 

оцінювання (РСО) з 

навчальної дисципліни 

Рейтингова оцінка здобувачів вищої освіти з кредитного 

модуля (навчальної дисципліни), складається з балів: 

відповідей на групових заняттях; 

виконання практичних завдань; 

виконання модульної контрольної роботи; 

штрафні та заохочувальні бали; 

відповідь на диференційованому заліку. 

Розподіл балів кредитного модуля 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля 

за семестр 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля за 

диференційований 

залік 

Сума 

60 40 100 

Умови допуску до диференційованого заліку 

Здобувач вищої освіти допускається до диференційованого 

заліку, якщо він до початку диференційованого заліку 

ліквідував заборгованість за всіма видами робіт, які 

передбачені робочим навчальним планом (робочою 

програмою навчальної дисципліни). 



Рейтинговий бал з кредитного модуля за семестр має бути не 

менше ніж 35% від суми вагових балів контрольних заходів 

протягом семестру. 

Здобувач вищої освіти, який протягом семестру набрав 

менше ніж 21 бал, до диференційованого заліку не 

допускається і повинен підвищити свій рейтинговий бал 

(суму балів) з кредитного модуля за семестр за рахунок часу, 

відведеного на самостійну роботу. 

Переведення середньої зваженої рейтингової оцінки (в 

балах) до оцінок за розширеною (національною) шкалою 

Значення RСЗРО 
Оцінка 

за розширеною шкалою 

90 - 100 відмінно 

80 - 89 дуже добре 

65 - 79 добре 

55 - 64 задовільно 

50 - 54 достатньо 

35 - 49 незадовільно 

1 - 34 неприйнятно  
Дотримання академічної 

доброчесності 

Дотримання принципів академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин усіх категорій здобувачів вищої 

освіти та співробітників інституту визначено Кодексом 

академічної доброчесності Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. 

Факт ознайомлення з Кодексом академічної доброчесності  

Інституту та їх зобов'язання щодо дотримання норм цього 

Кодексу фіксується підписанням усіх категорій здобувачів 

вищої освіти та співробітників інституту Декларації про 

дотримання принципів академічної доброчесності. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ 

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Акперов, И.Г. Информационные технологии в 

менеджменте: Учебник / И.Г. Акперов, А.В. Сметанин, И.А. 

Коноплева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 c.  

2. Балдин, К.В. Информационные технологии в менеджменте: 

Учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / К.В. 

Балдин. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 288 c. 

3. Барский, А.В. Параллельные информационные технологии: 

Учебное пособие / А.В. Барский. - М.: Бином, 2013. - 503 c.  

4. Вдовин, В.М. Информационные технологии в финансово-

банковской сфере: Практикум / В.М. Вдовин. - М.: Дашков и 

К, 2012. - 248 c.  

5. Вдовин, В.М. Информационные технологии в финансово-

банковской сфере: Учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. 

Суркова. - М.: Дашков и К, 2016. - 304 c.  

6. Гаврилов, Л.П. Информационные технологии в коммерции: 

Учебное пособие / Л.П. Гаврилов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 238 c.  

7. Гвоздева, В.А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы: Учебник / В.А. 

Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 544 c.  

8. Голицына, О.Л. Информационные технологии: Учебник / 

О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 

М.: Форум, ИНФРА-М, 2013. - 608 c.  



9. Гришин, В.Н. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: Учебник / В.Н. Гришин, 

Е.Е. Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

416 c.  

10. Дарков, А.В. Информационные технологии: 

теоретические основы: Учебное пособие / А.В. Дарков, Н.Н. 

Шапошников. - СПб.: Лань, 2016. - 448 c. 11. Емельянов, С.В. 

Информационные технологии и вычислительные системы: 

Интернет-технологии. Математическое моделирование. 

Системы управления. Компьютерная графика / С.В. 

Емельянов. - М.: Ленанд, 2012. - 96 c. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 
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