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ОРГАНІЗАЦІЯ ІТ-БІЗНЕСУ

100-бальна,
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національна
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Тип дисципліни – нормативна.
Викладач – Косенюк Григорій Володимирович, кандидат технічних наук,
доцент.
Мова вивчення – українська.
Форми організації освітнього процесу – лекції, практичні заняття,
самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання.
Заплановані результати навчання.
знати:
 понятійний та категорійний апарат щодо економіки та організації компанії
IT-індустрії;
 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;
 основні принципи та підходи організації нормування праці в
інформаційному виробництві;
 технологію організації маркетингової діяльності в інформаційному бізнесі;
 критерії відношення підприємства до інформаційної компанії;
 методи обґрунтування доцільності створення тієї чи іншої організаційної
форми інформаційного бізнесу;
 економічний механізм функціонування ІТ-підприємств в умовах ринкової
економіки;

 фактори, які впливають на різні аспекти діяльності підприємств ІТіндустрії та механізми управління ними;
 систему взаємозв'язків результатів господарської діяльності підприємств
 ІТ-індустрії;
 методи аналізу та планування показників розвитку підприємств ІТіндустрії;
вміти:
 оцінювати економічний стан ІТ-підприємства;
 обгрунтувати стратегію управління ресурсним потенціалом ІТпідприємства;
 правильно обирати методи планування залежно від результатів аналізу
 виробничої і фінансово-комерційної діяльності та цілей розвитку
підприємства ІТ-індустрії;
 управляти поточними витратами ІТ-підприємства і собівартістю
продукції;
 обґрунтовувати плани з реалізації ІТ-продукту, формування доходу та
прибутку ІТ-підприємства;
 визначати резерви підвищення ефективності виробничої та фінансово комерційної діяльності підприємства ІТ-індустрії.
Компетентності студента:
 здатність адаптувати діяльність організації до вимог і умов споживача;
 здатність до набуття нових знань, засвоєння прогресивних технологій та
різноманітних інновацій;
 контроль працездатності та характеристик програм за галуззю
інформаційні технології;
 спроможність встановлювати та аналізувати причини та наслідки подій і
явищ, а також взаємозв’язок між ними;
 здатність використовувати основи економічних знань в різних сферах
діяльності;
 здатність до комунікації в усній і письмовій формах українською і
іноземною мовами для вирішення завдань міжособової і міжкультурної
взаємодії;
 здатність використовувати основи правових знань в різних сферах
економічної діяльності;
 здатність здійснювати збір, аналіз і обробку даних, необхідних для
вирішення економічних завдань;

 здатність вибирати інструментальні засоби для обробки економічних
даних відповідно до поставленого завдання, аналізувати результати
розрахунків і обгрунтовувати висновки;
 здатність збирати і аналізувати початкові дані, необхідні для розрахунку
економічних і соціально-економічних показників, що характеризують
діяльність господарюючих суб’єктів;
 здатність виконувати необхідні для складання економічних розділів
планів розрахунки, обгрунтовувати їх і представляти результати роботи
відповідно до прийнятих в організації стандартів;
 здатність організовувати діяльність малої групи, створеної для реалізації
конкретного економічного проекту;
 здатність використовувати для розв’язання комунікативних завдань
сучасні технічні засоби і інформаційні технології;
Змістові модулі (перелік тем):
Змістовий модуль 1. Інформаційна економіка та організація діяльності
компаній ІТ-індустрії.
Тема 1. Інформаційний бізнес і тенденції його розвитку
Тема 2. Інформаційний ринок і механізм його функціонування
Тема 3. Створення та організація діяльності компаній ІТ-індустрії
Тема 4. Система забезпечення ІТ-менеджменту при організації компанії ІТіндустрії
Змістовий модуль 2. Економіка компанії ІТ-індустрії
Тема 5. Організація маркетингової діяльності в інформаційному бізнесі
Тема 6. Організація та порядок розрахунків зі споживачами інформаційних
товарів
Тема 7. Консалтинг в сфері інформаційних технологій та організація
консультування
Тема 8. Організація проведення презентації підприємства
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