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Опис дисципліни 

 

Вивчення дисципліни «Цифрова глобальна економіка» дає теоретичну та практичну підготовку 
майбутнім фахівцям з таких питань як інформаційний бізнес в якості напрямку підприємницької 

діяльності, інформаційний продукт як товар, інформаційний ринок та механізм його функціонування,  
інструменти аналізу цифрової економіки, організаційні форми інформаційного бізнесу, платіжні системи 

в Інтернеті, рекламна діяльність для стимулювання міжнародного інформаційного бізнесу, 
інформаційно-консультаційна діяльність, засоби організації міжнародної торгівлі інформаційними 

товарами. 
 

Структура курсу 
 

№ 

п/п 

Тема Результати навчання Завдання 

1 Цифрова економіка як 
сфера підприємницької 

діяльності 

 

Знати економічну функції та модель інформаційного 
бізнесу, маркетингове середовище підприємництва, вміти 

будувати інформаційні 
бізнес-структури на фірмі 

Тести, 
питання 

2 Інформаційний продукт 

як товар, що надається 
суб’єктами ринку 

 

Проводити аналіз інформації як головного драйвера 

цифрового ринку, видів інформаційних продуктів і 
послуг, знати методи отримання і обробки 
маркетингової інформації 

Тести, 

питання 

3 Інформаційний ринок та 

механізм його 
функціонування 

Проводити аналіз основних показників інформаційного 
ринку, здійснювати дослідження конкурентного 
середовища ринку, будувати стратегії боротьби за 
споживачів 

Питання 
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4 Структурні особливості  

глобальної цифрової 

економіки 

Здійснювати аналіз маркетингової інформаційної системи 
компанії, знати принципи розробки та впровадження 
інформаційних систем, будувати моделі й визначати 
методи вибору маркетингових рішень 

Тести, 

питання 

5 Платіжні системи в            
Інтернеті 

Використовувати інструментарій платіжних систем та 
знати особливості міжнародних й українських 
платіжних систем, володіти основними поняттями 
криптовалютних операцій, володіти навиками 
користування системи Інтернет-банкінгу та керування 
банківськими рахунками через Інтернет 

Задачі 

6 Рекламна діяльність 
для стимулювання 

міжнародного 
інформаційного бізнесу 

 

Знати теоретичні засади управління рекламною 
діяльністю в мережі Інтернет, здійснювати організацію 
проведення рекламної кампанії в мережі Інтернет, знати 

особливості сучасної рекламної політики компанії 

Тести, 
питання 

7 Інформаційно- 
консультаційна діяльність 

як складова цифрової 
глобальної економіки 

 

Володіти поняттями і методами аналітично- 
консультативної діяльності, здійснювати 
організацію консалтингової діяльності, знати 
особливості ІТ-консалтингу 

Питання 

8 Засоби організації 
міжнародної торгівлі 

інформаційними 
товарами 

 

Вміти будувати базові структури та розуміти принципи 
роботи Інтернет-магазину, лендінгу як базової одиниці 
міжнародного цифрового бізнесу, знати особливості 
Інтернет-аукціонів, знати особливості продаж 
інформаційних продуктів через міжнародні торгівельні 
майданчики 

Тести, 
питання 
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Політика оцінювання 
 

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

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату 
за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: 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. 

● 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: 

 

Заліковий модуль 1 
Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна 
робота) 

Заліковий модуль 3 Разом 

30% 40% 30% 100% 

Опитування під час занять 
(теми 1 – 4) – 10 балів за 

тему – макс. 40 балів. 
 

Модульна робота – макс. 60 
балів 

Опитування під час занять 
(теми 5 – 8) – 10 балів за 

тему – макс. 40 балів. 
 

Модульна робота – макс. 60 
балів 

Підготовка КПІЗ. – макс. 40 
балів 

 
Захист КПІЗ – макс. 40 

балів 
 
Розв’язування завдань під 

час тренінгу – макс. 20 
балів 

 

 
Шкала оцінювання студентів: 

За шкалою ЗУНУ За національною шкалою За шкалою ECTS 

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) 
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