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Опис дисципліни 

Дисципліна «Цифрові технології в економіці» це науковий напрям, що займається застосуванням 

сучасних цифрових технологій до управління економічними системами. У рамках цього напряму із 

застосуванням сучасних інформаційних технологій проводиться моделювання, дослідження й організація 

процесів управління в економічних системах. При вивченні створюються та досліджуються математичні 

моделі розвитку різних сфер економічної діяльності у цифровому просторі, розглядається впровадження та 

використання цифрових технологій для ефективного функціонування складних економічних об’єктів, процесів 

і систем. Вивчається інформаційне забезпечення економічних систем в умовах цифрової економіки; підготовка 

та реалізація ефективних рішень проблем діджиталізації економіки. 

Метою вивчення дисципліни в контексті підготовки фахівців є формування теоретичних і практичних 

знань про цифрову економіку, її технічні нюанси та вплив на різні аспекти суспільного життя. Основними 

завданнями навчальної дисципліни «цифрові технології в економіці» є засвоєння основ цифрової економіки; 

аналіз масштабів 4-ї технологічної революції; ознайомлення з ключовими технологіями 4-ї технологічної 

революції та цифровимитрендами (огляд хмарних технологій, технології розподілених реєстрів і блокчейну, 

технологій аналізу, фінтеху, Інтернет речей, огляд криптовалют); вивчення складових цифрової економіки; 

формування у студентів ключових цифрових компетенцій та навиків щодо впровадження цифрових технологій 

у релевантні сфери суспільного життя, навиків споживачів цифрової продукції; аналіз впливу цифровізації 

економіки на бізнес,фінанси, суспільство та окремих особистостей.. 

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни. 

- здатністю до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;  

- здатністю розробляти варіанти наукових рішень і обґрунтовувати їх вибір на основі критеріїв 

соціально-економічної ефективності;  

- здатністю обґрунтовувати актуальність, теоретичну і практичну значущість обраної теми наукового 

дослідження;  

- здатністю готувати аналітичні матеріали для оцінки заходів в області економічної політики і 

прийняття стратегічних рішень на мікро- і макрорівні 

 Результати навчання. 

- формулювання результатів навчання для обов’язкових дисциплін має базуватися на результатах навчання, 

визначених відповідною освітньою програмою (програмних результатах навчання) та деталізувати їх.  

 - Формулювання результатів навчання мають зазначати рівень їх сформованості, наприклад, через 

його достатність для вирішення певного класу завдань професійної діяльності та/або подальшого навчання за 

освітньою програмою.. 



Структура курсу 

 

 

Години 

(лек. / сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/2 1: Підґрунтя цифрової 

економіки  

застосувати отримані знання та практичний досвід в 

області прийняття управлінських рішень при 

цифровий трансформації 

Тестові 

завдання 

2/2 2: Цифрова економіка: 

зміст, визначення та 

характерні 

особливості. 

знати основні теоретичні підходи до аналізу різних 

економічних ситуацій на галузевому і 

макроекономічному рівні, і вміти правильно 

моделювати ситуацію з урахуванням технологічних, 

поведінкових, інституційно-правових особливостей 

цифрової економіки 

Тестові та 

практичні 

завдання  

2/2 3: Четверта 

промислова революція 

знати специфіку форм державного підприємництва і 

співробітництва з бізнесом при формуванні цифрової 

економіки  

Тестові та 

практичні 

завдання  

2/2 4. Ризики та 

можливості цифрової 

економіки . 

вміти виділяти і співвідносити негативні і позитивні 

фактори цифровий трансформації, визначати ступінь 

їх впливу на макро- і мікроекономічні показники, на 

можливості ведення бізнесу і вирішення екологічних 

проблем 

Тестові та 

практичні 

завдання 

4/2 5. Ринок цифрових 

продуктів. 

здатність готувати аналітичні матеріали для оцінки 

заходів в області економічної політики і прийняття 

стратегічних рішень на мікро- і макрорівні  

Тестові та 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

реферати 

4/2 6. Штучний інтелект. 

 

здатність виділяти й аналізувати багатомірні об'єкти 

в управлінні; будувати і вирішувати алгоритми 

кластер-процедур; здійснювати класифікацію 

об'єктів на основі методів кластерного аналізу 

Тестові та 

практичні 

завдання  

4/2 7. Великі дані . здатність обґрунтовувати актуальність, теоретичну і 

практичну значущість обраної теми наукового 

дослідження 

Тестові та 

практичні 

завдання 

4/2 8. Цифрові екосистеми  здатність розробляти варіанти наукових рішень і 

обґрунтовувати їх вибір на основі критеріїв 

соціально-економічної ефективності 

Тестові та 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

4/2 9. Складні 

інформаційні системи 

(платформи)  

розуміти особливості і можливості сучасних і 

перспективних інформаційно-комунікаційних 

технологій, що становлять основу цифрової 

економіки. 

Тестові та 

практичні 

завдання 



2/2 10. Електронна 

комерція  

отримати знання і навички з організації 

інфраструктури цифрової економіки та цифрової 

трансформації комерційного підприємства, 

вибудовування його зв'язків в рамках ланцюжків 

доданої вартості і глобальних мереж. 

Тестові та 

практичні 

завдання 
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Політика оцінювання 

 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату 

за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).    

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і 

допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час 

контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:залік 

 

Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


