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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

У наш час важко представити функціонування усіх сфер життя 

без допомоги електронних, комп'ютерних, мережевих і безліч інших 

важливих автоматизованих технологій. Починаючи із спілкування і 

придбання покупок і закінчуючи виробництвом товарів і самостійною 

роботою фірми ‒ усе переходить в цифрове середовище, яке дозволяє 

в порівнянні з традиційними формами господарювання істотно 

підвищити ефективність, якість і продуктивність в різних видах 

виробництва при зберіганні, продажі, доставці і споживання товарів і 

послуг. Таким чином, у зв'язку з розумінням вирішальної ролі 

цифрових технологій в становленні стратегічної економічної 

конкурентоспроможності країни сучасний розвиток економічних 

стосунків в суспільстві полягає в її цифровій трансформації. Цифрова 

трансформація ‒ та інтегральна взаємодія між фізичним світом і 

віртуальним світом цифрових технологій, коли віртуальна частина 

світу, взаємодіючи з реальною, є продуктивною силою і формує новий 

тип економічних стосунків ‒ цифрову економіку ‒ це економіка, 

заснована на нових методах генерування, обробки, зберігання і 

передачі інформації, а також цифрових комп'ютерних технологіях. 

При цьому економіка, як процес створення матеріальних і духовних 

цінностей, отримує з цифровою трансформацією додатковий імпульс, 

поставляючи нові види товарів і послуг.  

Суть цифрової економіки полягає також в тому, щоб разом з 

реальними фізичними продуктами, з реальними процесами і 

технологіями існувала і віртуальна реальність цих же речей, які мають 

ті ж властивості, ті ж якості, працюють і існують в такому ж 

середовищі, в якому існують і функціонують реальні продукти. І тоді, 

експериментуючи, створюючи всілякі умови, які нам прийдуть в 

голову, можна формувати матеріальну реальність набагато 

ефективніше, набагато швидше, набагато економніше.  
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Цифровізація – це насичення фізичного світу електронно-

цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження 

електронно-комунікаційного обміну між ними, що фактично 

уможливлює інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, тобто 

створює кіберфізичний простір. Основна мета цифровізації полягає у 

досягненні цифрової трансформації існуючих та створенні нових 

галузей економіки, а також трансформації сфер життєдіяльності у нові 

більш ефективні та сучасні. Цифрова економіка базується на 

інформаційно-комунікаційних та цифрових технологіях, стрімкий 

розвиток та поширення яких вже сьогодні впливають на традиційну 

економіку, трансформуючи її від такої, що споживає ресурси, до 

економіки, що створює ресурси. Цифрове суспільство та, зокрема, 

цифрова економіка є сучасним трендом, який приведе до суттєвої 

зміни професійно-управлінської структури в суспільстві й вимагає 

негайної підготовки до цих змін. 

Знання цих основ дозволить студентам в подальшому 

кваліфіковано орієнтуватись в особливостях тих чи інших 

економічних процесів в галузі цифрової трансформації економічних 

відношень, приймати необхідні рішення в процесі професійної роботи, 

забезпечуючи при цьому найвищу ефективність функціонування та 

управління економічними системами.  

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є положення 

відповідно до структури курсу, що складається з трьох частин: в 

першій частині розглянуті теоретичні аспекти розвитку і 

нормативного регулювання цифрової економіки; у другій частині 

показано, що кадри і освіта є ключовими чинниками розвитку 

цифрової економіки; у завершальній третій частині розглянуті 

закономірності розвитку і інформаційної безпеки цифрової економіки.  

 

 



 5 

Мета навчальної дисципліни 

Метою дисципліни є набуття теоретичних знань, прикладних 

навичок та умінь вирішення професійних завдань, що виникають в 

різних сферах цифрової економіки. Що дасть змогу підготувати 

висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців, які 

володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними 

знаннями і практичними навичками необхідними для розв’язання 

складних спеціалізованих завдань щодо поглиблення цифровізації 

економіки з використанням елементів штучного інтелекту. 

Здатність впроваджувати інноваційні технології виробництва 

інформаційних продуктів та послуг, підвищення якості 

інформаційного обслуговування. Володіти знаннями і розуміння 

наукових засад організації, модернізації, впровадження новітніх 

технологій в інформаційній, виробничій та повсякденній діяльності. 

Формування теоретичних знань і набуття практичних навичок 

з основних питань розбудови цифрової економіки, з демонстрацією 

реального стану її розвитку в Україні. 

 

Завдання навчальної дисципліни 

Завдання полягає в цілеспрямованому формуванні у майбутніх 

фахівців знань і професійних компетентностей, необхідних для 

управління економічними об’єктами в процесі їх цифровізації, та 

впровадження цифрових технологій в секторах промисловості, бізнесі 

та державному управлінні для підвищення їх ефективності, 

конкурентоздатності, забезпеченні сталого національного розвитку, 

зростанні обсягів виробництва високотехнологічної продукції та 

благополуччя населення України.  

 

Завдання вивчення дисципліни передбачає наступне: 

• навчити у логічній послідовності базових понять цифрової 

економіки, її особливостям;  
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• навчити визначати специфічні риси Четвертої промислової 

революції;  

• навчити правильно застосовувати методичний інструментарій 

визначення базових технологій Індустрії 4.0;  

• навчити розумінню векторів впровадження концепції Індустрії 4.0;  

• ознайомити з роллю держави в становленні та розвитку цифрової 

економіки;  

• виробити навички практичного застосування Інтернет речей;  

• ознайомити з прикладами впровадження промислового Інтернет 

речей;  

• ознайомити з можливостями та перспективи створення Штучного 

інтелекту;  

• розкрити можливості прийняття управлінських рішень за допомогою 

системи Штучного інтелекту;  

• виробити вміння використання моделі Big Data в бізнес-процесах;  

• навчити визначати переваги та проблеми цифрових платформ;  

• виробити навички ведення Електронного бізнесу та Електронної 

комерції.  

 

Вимоги до знань і умінь  

При вивченні дисципліни «Цифрова економіка»  здобувачі 

вищої освіти набувають такі компетентності (здатність):  

ІК1 – Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування 

теорій та методів економічної науки.  

ЗК3 − Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК5 − Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК8 − Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  
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ЗК9 − Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.  

ЗК10 − Здатність бути критичним і самокритичним.  

СК13 − Здатність проводити економічний аналіз 

функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх 

конкурентоспроможності.  

СК14 − Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в 

одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних 

ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.  

СК17 − Здатність управляти та користуватися сучасними 

інформаційно-комунікаційними системами та технологіями.  

Програмні результати навчання:  

ПР05 − Застосовувати аналітичний та методичний 

інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття 

управлінських рішень різними економічними агентами 

(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами 

державної влади).  

ПР06 − Використовувати професійну аргументацію для 

донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до 

фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.  

ПР10 − Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати 

відповідні показники які характеризують результативність їх 

діяльності.  

ПР13 − Ідентифікувати джерела та розуміти методологію 

визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати 

та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 

соціальні показники.  

ПР25 − Розуміти структуру, основні принципи діяльності та 

бізнес-процеси суб’єктів ІТ-індустрії.  
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Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

“Цифрова економіка” є базовою навчальною дисципліною 

професійного циклу підготовки магістрів спеціальності 051 

«Економіка». Знання, отримані в курсі «Актуальні проблеми цифрової 

економіки», стануть основою для майбутньої професійної діяльності 

наших випускників, які допоможуть їм активно включитися в цифрову 

трансформацію економічних стосунків, що визначають на сучасному 

етапі розвиток економіки.  

Дисципліна “Цифрова економіка” взаємопов’язана з такими 

дисциплінами як “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Математика 

для економістів”, “Теорія імовірностей та математична статистика”, 

“Дослідження операцій”, “Моделювання економіки”, “Технології 

інтернет”, “ІТ-Право” 

Отримані знання можуть бути використані у практичній 

діяльності в управлінні економіко-виробничими та фінансовими 

системами. 

 

Найменування та опис компетентностей, формування 

котрих забезпечує вивчення дисципліни. 

Набуття теоретичних знань, прикладних навичок та умінь 

вирішення професійних завдань, що виникають в різних сферах 

цифрової економіки. Що дасть змогу підготувати 

висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців, які 

володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними 

знаннями і практичними навичками необхідними для розв’язання 

складних спеціалізованих завдань щодо поглиблення цифровізації  

Освоєння дисципліни дасть можливість виробити здатність 

впроваджувати інноваційні технології виробництва інформаційних 

продуктів та послуг, підвищить якість інформаційного 

обслуговування користувачів бібліотек та архівів. Мати здатність 

оцінювати можливості застосування новітніх інформаційно-

комп’ютерних технологій для вдосконалення технологій виробництва 
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інформаційних продуктів та послуг. Мати здатність адаптуватися до 

нових ситуацій та приймати обґрунтовані рішення.  

Визначати стратегічні пріоритети та аналізувати особливості 

місцевих, регіональних, національних та глобальних стратегій 

соціокультурного розвитку. Бути здатним забезпечувати суспільство 

та окремі соціальні групи якісною щодо змісту, форми та впливу 

культурною та медійною продукцією. Уміти формувати програми та 

проекти, обґрунтовувати показники їх результативності, оцінювати 

можливі затрати та впливи на представників різних соціальних груп та 

регіон в цілому.  

Перевагами випускників програми є володіння глибокими 

знаннями та навиками створення новітніх цифрових технологій 

(електронне урядування, електронні розрахунки та транзакції, хмарні 

обчислення, блокчейн) та методів інтелектуального аналізу даних 

(Data Mining, Big Data, машинне навчання, штучний інтелект.  

 

Результати навчання 

Освоєння дисципліни дасть можливість:  

- володіти знаннями і розуміння наукових засад організації, 

модернізації, впровадження новітніх технологій в інформаційній, 

бібліотечній та архівній діяльності;  

- володіти знаннями з теорії та практики менеджменту 

бібліотечних і архівних установ, технологій створення та підтримки 

функціонування електронних бібліотек та архівів, вивчення та 

задоволення інформаційних потреб користувачів;  

- застосовувати знання технічних характеристик, 

конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації 

комп’ютерної техніки та офісного обладнання для вирішення 

технічних завдань спеціальності;  

- мати здатність оцінювати можливості застосування новітніх 

інформаційно-комп’ютерних технологій для вдосконалення 

технологій виробництва інформаційних продуктів та послуг;  
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- розраховувати, експлуатувати, налагоджувати типове для 

обраної спеціалізації комп’ютерне та офісне обладнання;  

- мати здатність адаптуватися до нових ситуацій та приймати 

обґрунтовані рішення.  

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати 

необхідний рівень сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня сформованості 

вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені 

даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній 

діяльності при розв’язуванні типових ситуацій 

З. Творчий Здійснювати евристичний пошук і 

використовувати знання для розв’язання 

нестандартних завдань та проблемних 

ситуацій 

 

Програма складена на 4 кредити(УФЕ), 6 кредитів(УФФ)  

Форми контролю – проміжний модульний контроль, іспит або 

залік.  

  



 11 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

Номер теми Назва теми 

Тема 1. Цифрова економіка: тренди та перспективи розвитку 

Тема 2. Четверта промислова революція та цифрові трансформації 

Тема 3. Захист інформації 

Тема 4. Фінансові технології 

Тема 5. Internet of Things (IOT) 

Тема 6. Big data в економіці 

Тема 7. Електронний бізнес 

Тема 8. Електронна комерція 

Тема 9. Digital marketing 

Тема 10. Показники якості надання електронних послуг 

Тема 11. Краудсорсинг і краудфандинг 

Тема 12. Інтелектуальний капітал в умовах цифрової економіки 
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3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Тема 1. Цифрова економіка: тренди та перспективи розвитку 

Передумови та становлення цифрової економіки: теоретичні аспекти. 

Зміст цифрової економіки. Цифрова економіка в цифрах. Інноваційні 

тренди цифрової економіки. BioTech, NanoTech, FinTech, LegalTech, 

InsurTech, GovTech, CivicTech, RetailTech. 

 

Тема 2. Четверта промислова революція та цифрові 

трансформації 

Четверта промислова революція і інформаційна глобалізація. 

Компонентні сфери Індустрії 4.0. Робототехніка та моделі 

виробництва. Віртуалізація. Хмарні обчислення і сховища даних 

(хмарне зберігання). Роль “великих даних” в прийнятті рішень в 

економіці та фінансах. Шахрайство. Скорочення життєвого циклу 

інновацій 

 

Тема 3. Захист інформації 

Базові поняття теорії інформаційної безпеки.Види шахрайства в 

мережі Інтернет. Шахрайство з електронною поштою. Спамінг. 

Просочування інформації. Засоби і методи захисту електронної пошти. 

Недобросовісна конкуренція. Конкурентна розвідка. Промислове 

шпигунство. Електронний підпис. Захист даних, що передаються і 

анонімність в інтернеті. Захист файлів на Windows. 

 

 

Тема 4. Фінансові технології 

FinTech. Тенденції ринку.Блокчейн. Криптовалюта. Передумови для 

розробки незалежної цифрової валюти. Біткойн. Альткойн. Держава і 

ринок криптовалют. Smart-contracts. 
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Тема 5. Internet of Things (IOT) 

Сутність та базові принципи Інтернету речей. Галузі застосування IoT. 

Перспективи розвитку технологій ІоТ. Проблеми впровадження ІоТ. 

Способи взаємодії з Інтернет-речами. Industrial Internet of Things. 

Переваги промислового інтернету речей для економіки. IоТ в світі: 

аналітика і прогнози. Бізнес-моделі для впровадження IoT.  

 

Тема 6. Big data в економіці 

Поняття Big Data. Методи і технології аналізу та візуалізації даних. 

Сфери застосування Big Data. Робота з Big Data. Data Science. Що таке 

машинне навчання? Що потрібно знати, аби стати експертом в 

машинному навчанні? Аналіз даних. Які навички потрібні, щоб 

працювати в сфері аналізу даних? Життєвий цикл управління даними 

з використанням технології Data Mining. 

 

Тема 7. Електронний бізнес 

Зміст електронного бізнесу. Основи електронної комерція. Види 

електронної торгівлі. С2С (Consumer-to-Consumer). В2С (Business-to-

Consumer. В2В (Business-to-Business). B2G (Business-to-Government. 

Інтернет-магазин та його структура. Подання товарів. Три категорії 

покупців. Каталог. Пошук. Картка товару. Кошик і оформлення 

замовлення. CRM - управління взаємодією з клієнтами. amoCRM. 

Бітрикс24. Salesforce. NetSuite. FreshOffice. ERP - планування ресурсів 

підприємства. 1C.ERP MS Dynamics ERP. Парус-Підприємство. 

Галактика ERP. EDM - електронний документообіг. M.E.Doc. 

«Вчасно». Document. Online. FossDoc. HRM - управління персоналом. 

 

Тема 8. Електронна комерція 

Еволюція ринку електронної комерції.Технології електронної 

комерції і їх вплив на формування нових ринків.Характеристика нових 

ринків електронних послуг і цифрових продуктів. Індекс Херфіндаля–

Хіршмана. Нові ринки електронної комерції. Можливості ринку 
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електронної комерції. Основи бізнес–моделювання, класифікація 

бізнес–моделей. Моделі організації е–комерції. Бізнес–моделі 

інтернет–магазинів. Чинники успіху та ризики електронної комерції. 

Структура доходів месенджерів.  

 

Тема 9. Digital marketing 

Основа digital marketing. Лендінг. Контекстна реклама. Inbound. SEO-

оптимізація. Соціальні мережі. PPC. Пошукова мережа та 

оптимізована Медійна мережа. Реклама в Медійній мережі. 

Відеокампанії. Торгові кампанії і товарні оголошення. Реклама в 

мобільних додатках. Ремаркетинг. SMM. Розсилка. Веб-аналітика. 

Арбітраж трафіку. Чат-боти. Aimylogic. Bot Kits. Chatfuel. Dialogflow. 

Manybot.  

 

Тема 10. Показники якості надання електронних послуг 

Сутність електронної послуги .Класифікація електронних послуг. 

Залежність ознак електронних послуг і детермінантів якості. 

Очікування і споживче сприйняття якості електронних послуг. Методи 

та підходи до оцінки якості електронних послуг. Застосування 

системного підходу в управлінні якістю електронних послуг. 

Підвищення якості електронних послуг, стандарти якості електронних 

послуг (electronic service quality indicators, E – SQI).Забезпечення 

якості системи надання публічних електронних послуг в Україні. 

 

Тема 11. Краудсорсинг і краудфандинг 

Сутність краутсорсингу і краудфандингу. Види краудсорсингу. 

Краудсорсинг і скорочення витрат. Теорія Коуза. Вигоди 

краудсорсинга. Інноваційні маркетингові інструменти на основі 

краудсорсинга. Механізм вбудовування краудсорсинга у бізнес-

модель компанії.  
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Тема 12. Інтелектуальний капітал в умовах цифрової економіки 

Сутність інтелектуального капіталу та напрями його трактування. 

Елементи інтелектуального капіталу підприємства. Особливості 

формування інтелектуального капіталу в умовах цифрової економки. 

Цифрові компетенції як основа формування сучасного 

інтелектуального капіталу. 
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