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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ІНФОРМАЦІЙ БІЗНЕС» 

 

Спеціальність: 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікацій та 

регіональні студії 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 
Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового переліку 
Семестр Осінній семестр 
Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 
3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 
Що буде вивчатися (предмет 

вивчення) 
Інформаційний бізнес як нова сфера підприємницької діяльності; 

складові інформаційного бізнесу; форми організації інформаційного 

бізнесу; сучасні інформаційні послуги та сервіси; сховища даних  як 

основа для побудови систем підтримки прийняття рішень; основи 

захисту інформації в інформаційних системах; основи відеомонтажу 
Чому це цікаво/треба вивчати 

(мета) 
Отримані знання з дисципліни підвищують рівень інформаційної та 

аналітичної підготовки фахівця з міжнародної інформації та 

інформаційно-аналітичного забезпечення 
Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
Розумінню сучасних інформаційних послуг та сервісів; розумінню 

принципів захисту інформації в інформаційних системах; опанувати 

технологію створення відеопроектів 
Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Самостійно застосовувати сучасні Інтернет-сервіси в 

інформаційному бізнесі; розуміти  та застосовувати заходи та 

інструменти захисту інформації в інформаційних системах; 

створювати відеопроекти   
Міжнародні аналітичні та 

експертні центри 
Зміст дисципліни: Інформаційний бізнес як нова сфера 

підприємницької діяльності. Складові інформаційного бізнесу. 

Форми організації інформаційного бізнесу. Аутсорсинг.  

Франчайзинг. Інтернет-банкінг. Інформаційно-консультативна 

діяльність. Консалтингові компанії. Бенчмаркінг. Сучасні 

інформаційні послуги та сервіси. Багатовимірність даних.  Сховища 

даних  як основа для побудови систем підтримки прийняття рішень. 

Хмарні сховища даних.  Бізнес-аналітика як сфера інформаційного 

бізнесу. Безпека інформації в інформаційних системах. Основи 

захисту інформації в інформаційних системах. Основи 

відеомонтажу. 

Види занять: лекційні та практичні заняття, самостійна робота  

Методи навчання: пояснювально-спонукальний, навчальна 

дискусія, дослідницький, демонстрація 

Форми навчання: денна  
Пререквізити «Інформатика та інформаційні системи і технології», «Прикладна 

інформатика»,  «Електронна комерція» 
Пореквізити Бакалаврська робота 
Інформаційне забезпечення з 

репозитарію та фонду НТБ НАУ 
 

Локація та матеріально-технічне 

забезпечення 
Персональні комп’ютери із доступом до мережі Інтернет 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Екзамен 

Кафедра Міжнародних відносин, інформації та регіональних студій 
Факультет Міжнародних відносин 



Викладач(і) ПІБ Мазур В.І. 

 
Посада: ст.викладач кафедри 

Вчений ступінь:  

Профайл викладача: - 

Тел.: 044-406-76-80 

E-mail: vira.mazur@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: корп.7, каб.201 
Оригінальність навчальної 

дисципліни 
Дисципліна передбачає ознайомлення з сучасними сферами 

інформаційного бізнесу 
Лінк на дисципліну  
 


