
 



 

 

 

 



1. Мета і завдання дисципліни «Цифрові технології в економіці» 

1.1. Мета вивчення дисципліни. 

Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців – формування 

теоретичних і практичних знань про цифрову економіку, її методологічні 

аспекти.  

Здобувач, що освоїв дисципліну повинен:  

знати:  

1) 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;  

2) знати специфіку форм державного підприємництва і співробітництва 

з бізнесом при формуванні цифрової економіки.  

уміти:  

1) вміти виділяти і співвідносити негативні і позитивні фактори 

цифрової трансформації, визначати ступінь їх впливу на макро- і 

мікроекономічні показники, на можливості ведення бізнесу і вирішення 

екологічних проблем;  

2) розуміти особливості і можливості сучасних і перспективних 

інформаційно-комунікаційних технологій, що становлять основу цифрової 

економіки  

володіти:  

1) володіти методами аналізу цифрової економіки, оцінки ефективності 

цифрової трансформації, виявляти і аналізувати проблеми цифрової безпеки;  

2) володіти методами оцінки економічної політики і функцій держави в 

нових технологічних умовах.  

демонструвати здатність і готовність:  

1) 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;  

2) 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;  

3) застосувати отримані знання та практичний досвід в області 

прийняття управлінських рішень при цифровий трансформації.  

. 

 

1.2. Зв'язок з іншими дисциплінами: 

«Методологія та організація наукових досліджень», «Емпіричні методи та 

інформаційно-аналітичні технології у наукових дослідженнях». 

 



1.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни «Цифрові технології в економіці»: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;  

- здатність розробляти варіанти наукових рішень і обґрунтовувати їх 

вибір на основі критеріїв соціально-економічної ефективності;  

- здатність обґрунтовувати актуальність, теоретичну і практичну 

значущість обраної теми наукового дослідження;  

- здатність готувати аналітичні матеріали для оцінки заходів в області 

економічної політики і прийняття стратегічних рішень на мікро- і макрорівні.  

 

2.4. 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. 

 



2. Програма навчальної дисципліни «Цифрові технології в 

економіці» 

 

Тема 1. Цифрова економіка як складова нової економічної 

реальності.  

 Основи економіки: сутність, зміст. Еволюція економічних систем. 

Логіка суспільного розвитку в контексті цифрової економіки. Цифрова 

економіка як складова нової економічної реальності.  

Література: матеріали лекції, 1,7,9,16  

 

Тема 2. Цифрова економіка: зміст, визначення та характерні 

особливості  

Сутність цифрової економіки: вітчизняні реалії. Особливості цифрової 

економіки. Зміст та визначення цифрової економіки. Проблеми цифрової 

економіки  

Література: матеріали лекції, 2, 4, 15, 19  

 

Тема 3. Четверта промислова революція  

Поняття Четвертої промислової революції. Зміст та особливості 

Індустрії 4.0. Історичний поступ терміну «Індустрія 4.0». Особливості 

впровадження концепції Індустрії 4.0. Вплив Індустрії 4.0 на економіку 

країн. Проблеми українського бізнесу щодо конкурентоспроможності в 

умовах Індустрії 4.0. Перспективи України в Індустрії 4.0  

Література: матеріали лекції, 6, 9, 11  

 

Тема 4. Ризики та можливості цифрової економіки  

Ризики переходу до Гіг-економіки. Специфічні ризики цифрової 

економіки. Роль держави у сприянні інвестиціям в умовах цифрової 

економіки. Роль держави в становленні та розвитку цифрової економіки.  

Література: матеріали лекції, 7, 10, 13, 20  

 

Тема 5. Ринок цифрових продуктів  

Особливості ринку цифрових продуктів . Структура ринку цифрових 

продуктів. Ціноутворення на ринку цифрових продуктів  

Література: матеріали лекції, 8, 16, 17 

 

Тема 6. Штучний інтелект  

Історія виникнення. Можливості та перспективи створення штучного 

інтелекту. Кваліфікація об’єктів, створених за допомогою штучного 



інтелекту та штучним інтелектом. Прийняття управлінських рішень за 

допомогою системи штучного інтелекту. Нові світові тенденції розробки та 

впровадження штучного інтелекту. Витоки проблеми правового регулювання  

Література: матеріали лекції, 5, 7, 14  

 

Тема 7. Великі дані  

Зміст Великих даних. “Великі дані” як джерело інформації. 

Інструменти обробки і аналізу великих даних. Великі дані – джерело 

статистичної інформації: на прикладі книговидавничої галузі. Великі дані в 

бізнесі: можливості та загрози. Актуальність використання моделі Big Data в 

бізнес-процесах  

Література: матеріали лекції, 17, 18, 20  

 

Тема 8. Цифрові екосистеми  

Зміст та структура цифрової екосистеми. Цифрова екосистема 

інвестиційної діяльності. Цифрова екосистема промислового сектору. 

Особливості «Блакитного океану». Державна політика розвитку цифрової 

екосистеми України  

Література: матеріали лекції, 6, 8, 13, 15  

 

Тема 9. Складні інформаційні системи (платформи)  

Концепт цифрової платформи, види платформ. Цифрові платформи як 

ядро цифрової економіки. Вітчизняні технологічні платформи. Переваги та 

проблеми цифрових платформ. Ризики розвитку цифрових платформ. 

Інструменти стимулювання розвитку цифрових платформ  

Література: матеріали лекції, 11,15  

 

Тема 10. Електронна комерція  

Електронна комерція в контексті цифровізації економіки. Зміст та 

особливості електронної комерції. Ринок електронної комерції. Основні 

тенденції розвитку ринку електронної комерції в Україні. Особливості 

створення Інтернет магазину  

Література: матеріали лекції, 4,8,12  

 

 

 



3. Структура вивчення дисципліни «Цифрові технології в бізнесі» 
 

Назва теми Всього Кількість годин Контрольні 

заходи Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

денна денна денна денна 

Тема 1. Підґрунтя 

цифрової економіки  
15 2 2 10 

Тестові 

завдання 

Тема 2. Цифрова 

економіка: зміст, 

визначення та 

характерні 

особливості. 

15 2 2 10 

Тестові та 

практичні 

завдання 

Тема 3. Четверта 

промислова 

революція  

 

15 2 

 

2 

 

10 

Тестові та 

практичні 

завдання,  

Тема 4: Ризики та 

можливості цифрової 

економіки . 

 

15 2 

 

2 

 

10 

Тестові та 

практичні 

завдання 

Тема 5. Ринок 

цифрових продуктів 

 

 

15 4 

 

 

2 

 

 

10 

Тестові та 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

реферати 

Тема 6. Штучний 

інтелект 

 

15 4 

 

2 

 

10 

Тестові та 

практичні 

завдання 

Тема 7. Великі дані . 

 

15 4 

 

2 

 

10 

Тестові та 

практичні 

завдання 

Тема 8. Цифрові 

екосистеми  

 

 

15 4 

 

 

2 

 

 

10 

Тестові та 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

Тема 9. Складні 

інформаційні системи 

(платформи)  

 

15 4 2 

 

10 

Тестові та 

практичні 

завдання 

Тема 10. Електронна 

комерція  

 

15 2 2 

 

10 

Тестові та 

практичні 

завдання,  

Разом 150 30 20 100  

 



4. Тематика практичних занять 

Практичне заняття 1. Підґрунтя цифрової економіки 

Питання для обговорення: 

1. Сутність та зміст економіки  

2. Еволюція економічних систем  

3. Особливості складових економічної системи  

4. Логіка суспільного розвитку в контексті цифрової економіки  

5.Цифрова економіка як складова нової економічної реальності  

6. Сутність цифрової економіки: вітчизняні реалії  

Література: 1, 3, 4  

 

Практичне заняття 2. Цифрова економіка: зміст, визначення та 

характерні особливості 

Питання для обговорення: 

1.Особливості цифрової економіки  

2.Зміст та визначення цифрової економіки  

3.Проблеми цифрової економіки  

Література: матеріали лекції, 2,8,9  

 

Практичне заняття 3. Четверта промислова революція 

Питання для обговорення: 

1. Особливості впровадження концепції Індустрії 4.0  

2.Вплив Індустрії 4.0 на економіку країн  

3.Проблеми українського бізнесу щодо конкурентоспроможності в  

умовах Індустрії 4.0  

4.Перспективи України в Індустрії 4.0  

Література: матеріали лекції, 4,17,19  

 

Практичне заняття 4. Ризики та можливості цифрової економіки 

Питання для обговорення: 

1. Ризики переходу до Гіг-економіки  

2.Специфічні ризики цифрової економіки  

3. Роль держави у сприянні інвестиціям в умовах цифрової економіки  

4. Роль держави в становленні та розвитку цифрової економіки  

Література: матеріали лекції, 6,11,15  

 

Практичне заняття 5. Ринок цифрових продуктів   

Питання для обговорення: 

1.Особливості ринку цифрових продуктів  

2. Структура ринку цифрових продуктів  

3.Ціноутворення на ринку цифрових продуктів  

Література: матеріали лекції, 7,8,20  

 

Практичне заняття 6. Штучний інтелект 

Питання для обговорення: 

1. Історія виникнення  

2. Можливості та перспективи створення штучного інтелекту  



3. Кваліфікація об’єктів, створених за допомогою штучного інтелекту та  

штучним інтелектом  

4. Прийняття управлінських рішень за допомогою системи штучного  

інтелекту  

5.Нові світові тенденції розробки та впровадження штучного інтелекту  

6.Витоки проблеми правового регулювання  

Література: матеріали лекції, 19,20  

 

Практичне заняття 7. Великі дані 

Питання для обговорення: 

1. Зміст Великих даних  

2. “Великі дані” як джерело інформації  

3. Інструменти обробки і аналізу великих даних  

4. Великі дані – джерело статистичної інформації: на прикладі  

книговидавничої галузі  

5. Великі дані в бізнесі: можливості та загрози  

6. Актуальність використання моделі Big Data в бізнес-процесах  

Література: матеріали лекції, 7,8,10  

 

Практичне заняття 8. Цифрові екосистеми 

Питання для обговорення: 

1.Зміст та структура цифрової екосистеми  

2.Цифрова екосистема інвестиційної діяльності  

3. Цифрова екосистема промислового сектору  

4.Особливості «Блакитного океану»  

5.Державна політика розвитку цифрової екосистеми України  

Література: матеріали лекції, 14,17  

 

Практичне заняття 9. Складні інформаційні системи (платформи) 

Питання для обговорення: 

1. Концепт цифрової платформи, види платформ  

2.Цифрові платформи як ядро цифрової економіки  

3. Вітчизняні технологічні платформи  

4.Переваги та проблеми цифрових платформ  

5.Ризики розвитку цифрових платформ  

6.Інструменти стимулювання розвитку цифрових платформ  

Література: матеріали лекції, 5,7  

 

Тема 10. Електронна комерція 

Питання для обговорення: 

1. Електронна комерція в контексті цифровізації економіки  

2.Зміст та особливості електронної комерції  

3.Ринок електронної комерції  

4. Основні тенденції розвитку ринку електронної комерції в Україні  

5.Особливості створення Інтернет магазину  

Література: матеріали лекції, 2,7  

 



 

5. Самостійна робота  

№ 

з/п 
Тематика 

1.  Прояв цифрової економіки в розрізі галузей 

2.  Політика безпеки інформації 

3.  Інформаційні технології як ключовий аспект сталого розвитку 

промисловості 

4.  Ризики діяльності малих підприємств в процесі цифровізації 

5.  Публічні закупівлі в умовах цифрової економіки 

6.  Ризики в системі цифрового управління виробництвом  

7.  Суспільний розвиток в контексті цифрової економіки 

8.  Розвиток електронної комерції 

9.  Підґрунтя впровадження платформи Індустрія 4.0 в Україні  

10.  Нові виклики до сталого розвитку в епоху Інтернету Всього 

11.  Технології блокчейну: особливості, перспективи 

12.  Розвиток маркетингу в умовах цифрової економіки  

13.  Хмарні технології  

14.  Обробка та аналіз Великих даних  

15.  Електронний освітній простір Вищих навчальних закладів 

16.  Сучасні компанії на шляху цифрових перетворень 

17.  Тенденції національної цифрової економіки 

18.  Електронна освіта: вимоги майбутнього, формування кадрового 

потенціалу 

19.  Використання Великих даних у банківській сфері  

20.  Малі підприємства в умовах цифрової економіки 

21.  Цифрові технологічні платформи: особливості, розвиток, 

перспективи 

22.  Ринок цифрових продуктів 

23.  Цифрові платформи як елемент цифрової економіки 

24.  Електронна комерція в контексті цифрової економіки України  

25.  Специфіка використання Старт технологій в цифровій економіці 

26.  Хмарні технології та розвиток цифрової торгівлі 

27.  Інструменти обробки і аналізу Великих дани 

28.  Ризики впровадження технологій цифровізації галузей економіки 

 Разом 

 

 

 

 



6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Цифрові технології в економіці» 

використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання: 

- стандартизовані тести; 

- поточне опитування; 

- реферати; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- виступи на наукових заходах; 

- залік.  

 

7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Цифрові технології 

в економіці» визначається за шкалою оцінювання: 

 

За шкалою 

ТНЕУ 

За національною 

шкалою 
За шкалою ЕСТS 

90-100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35-59 

незадовільно 

FX (незадовільно з 

можливістю повторного 

складання) 

1-34 

F (незадовільно з 

обов’язковим повторним 

курсом) 

 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

який передбачає навчальна дисципліна 

 
№ 

з/п 
Найменування Номер теми 

1 Мультимедійна техніка 1-10 

2. Пошукові системи 1-10 
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