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Опис навчальної дисципліни
Формування у майбутніх фахівців системи теоретичних знань та практичних навичок
щодо створення та ведення цифрового бізнесу, організації єдиної цифрової екосистеми
компанії за рахунок інтеграції цифрових технологій в систему управління бізнеспроцесами, персоналом, маркетингом, а також зовнішньоекономічною діяльністю
компанії.
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота
90 год.)
Форми: лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом.
Методи: ділові, симуляційні ігри, метод генерації ідей, метод кейсів, метод проєктів.
Поточний контроль: відвідування занять, захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань (робота в малих групах; розв’язання
ситуаційних завдань (case studies); підготовка та захист проєктів); завдання самостійної
роботи; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: ПМК
Наявність широких знань з макроекономіки, мікроекономіки, економіки, фінансів,
менеджменту, інформаційно-комунікаційних технологій
Українська, англійська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач

Програмні результати навчання
• використовувати
сучасні
інформаційні
та
комунікаційні технології, програмні пакети загального і
спеціального призначення;
• систематизовувати й упорядковувати отриману
інформацію щодо процесів і явищ у світовому
господарстві;
оцінювати
та
пояснювати
вплив
ендогенних і екзогенних факторів на них; формулювати
висновки і розробляти рекомендації з урахуванням
особливостей національного і міжнародного середовища;
• планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та
підвищувати результативність колективної праці,
здійснювати дослідження в групі під керівництвом
лідера, з урахуванням вимог та особливостей сьогодення
в умовах обмеженості часу;
• застосовувати набуті теоретичні знання для
розв’язання
практичних
завдань
та
змістовно
інтерпретувати отримані результати;
• розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших
вимог освітньої програми, сучасні теорії та методи
розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних
проблем у сфері міжнародної торгівлі товарами та
послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних
валютно-фінансових та кредитних відносин, мобільності
людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій;
• підбирати і вміло застосовувати аналітичний
інструментарій дослідження стану та перспектив
розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів
і послуг з використанням сучасних знань про методи,
форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі;
• застосовувати відповідні методи, правила і принципи
функціонування міжнародних економічних відносин для
розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.

Назва теми
Тема 1. Створення та
організація цифрового
бізнесу

Тема 2. Цифрові бізнесмоделі

Тема 3. Розвиток цифрової
бізнес-архітектури

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
• здатність планувати та управляти часом;
• навички використання інформаційних та комунікаційних
технологій;
• здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
• здатність працювати в команді;
• знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. Організація та просування цифрового бізнесу
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати презентацію ідеї цифрового
завдання; обговорення матеріалу занять; стартап-проєкту
виконання навчальних завдань (робота в
малих групах; розв’язання ситуаційних
завдань (case studies); підготовка та захист
проєктів); завдання самостійної роботи;
тестування
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати бізнес-план стартап-проєкту на
завдання; обговорення матеріалу занять; основі використання однієї з цифрових
виконання навчальних завдань (робота в бізнес-моделей
малих групах; розв’язання ситуаційних
завдань (case studies); підготовка та захист
проєктів); завдання самостійної роботи;
тестування
Відвідування занять; захист домашнього Створити веб-сайт цифрової компанії
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань (робота в
малих групах; розв’язання ситуаційних
завдань (case studies); підготовка та захист
проєктів); завдання самостійної роботи;

Назва теми
Тема 4. Цифровий
брендинг

Тема 5. Цифровий
маркетинг та вебаналітика

Тема 6. Управління
проєктами у цифровому
бізнесі

Тема 7. Управління
персоналом цифрової
компанії

Тема 8. Діджиталізація
міжнародної торгівлі

Тема 9. Сучасні платіжні
системи та особливості їх
використання в
цифровому бізнесі

Тема 10. Інформаційна
безпека цифрового бізнесу

Види робіт

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем

тестування; поточна модульна робота
Відвідування занять; захист домашнього Розробити бренд-бук цифрової компанії
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань (робота в
малих групах; розв’язання ситуаційних
завдань (case studies); підготовка та захист
проєктів); завдання самостійної роботи;
тестування
Відвідування занять; захист домашнього Розробити маркетинговий план просування
завдання; обговорення матеріалу занять; цифрової компанії у соціальних мережах
виконання навчальних завдань (робота в (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok,
малих групах; розв’язання ситуаційних Telegram, Twitter)
завдань (case studies); підготовка та захист
проєктів); завдання самостійної роботи;
тестування
Модуль 2. Управління цифровим бізнесом
Відвідування занять; захист домашнього Інтегрувати
бізнес-план
у
систему
завдання; обговорення матеріалу занять; управління проєктами
виконання навчальних завдань (робота в
малих групах; розв’язання ситуаційних
завдань (case studies); підготовка та захист
проєктів); завдання самостійної роботи;
тестування; поточна модульна робота
Відвідування занять; захист домашнього Проаналізувати ринок праці, сформувати
завдання; обговорення матеріалу занять; цифрову команду, розробити систему
виконання навчальних завдань (робота в мотивації персоналу
малих групах; розв’язання ситуаційних
завдань (case studies); підготовка та захист
проєктів); завдання самостійної роботи;
тестування; поточна модульна робота
Відвідування занять; захист домашнього Розробити
експортну
стратегію
для
завдання; обговорення матеріалу занять; цифрового бізнесу
виконання навчальних завдань (робота в
малих групах; розв’язання ситуаційних
завдань (case studies); підготовка та захист
проєктів); завдання самостійної роботи;
тестування; поточна модульна робота
Відвідування занять; захист домашнього Вибрати та інтегрувати платіжні інструменти
завдання; обговорення матеріалу занять; для ведення цифрового бізнесу
виконання навчальних завдань (робота в
малих групах; розв’язання ситуаційних
завдань (case studies); підготовка та захист
проєктів); завдання самостійної роботи;
тестування; поточна модульна робота
Відвідування занять; захист домашнього Розробити стратегію кібербезпеки бізнесу
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань (робота в
малих групах; розв’язання ситуаційних
завдань (case studies); підготовка та захист
проєктів); завдання самостійної роботи;
тестування; поточна модульна робота
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
•
•
•
•
•
•
•
•

Пакет програмних продуктів Microsoft Office;
Canva;
Figma;
Adobe Photoshop;
Adobe Illustrator;
Trello;
Wix.com.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).

•

Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну
доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf);списування
під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів).
Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань
в процесі заняття.
•
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
•
Політика зарахування результатів неформальної освіти:
http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita;
Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (10 балів); захист домашнього завдання (6 балів);
обговорення матеріалу занять (6 балів); виконання навчальних завдань (6 балів); завдання
50
самостійної роботи (6 балів); тестування (6 балів); поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 6-10): відвідування занять (10 балів); захист домашнього завдання (6 балів);
обговорення матеріалу занять (6 балів); виконання навчальних завдань (6 балів); завдання
50
самостійної роботи (6 балів); тестування (6 балів); поточна модульна робота (10 балів)
Разом
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

