
МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Мета курсу – є вдосконалення теоретико-методологічних положень, розробка 
науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо збалансованого 
регулювання ринку праці в умовах поширення використання цифрових технологій у 
національній економіці й посилення глобальної конкуренції за високопрофесійні, 
інтелектуальні та креативні трудові ресурси. 

Дисципліна «Менеджмент в умовах цифрової економіки» в структурно-логічній 
схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», 
«Економічна інформатика», «Історія економіки та економічної думки», 
«Мікроекономіка і макроекономіка», «Економіка підприємства», «Менеджмент і 
маркетинг», вона інтегрується з вивченням дисципліни «Операційний менеджмент». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність оцінювати можливості застосування новітніх 
інформаційно-комп’ютерних технологій для вдосконалення технологій виробництва 
інформаційних продуктів та послуг; здатність застосовувати знання технічних 
характеристик, конструкційних особливостей, призначення і правил експлуатації 
комп’ютерної техніки та офісного обладнання для вирішення технічних завдань 
спеціальності; здатність розраховувати, експлуатувати, налагоджувати типове для 
обраної спеціалізації комп’ютерне та офісне обладнання; здатність адаптуватися до 
нових ситуацій та приймати обґрунтовані рішення. 

Програмні результати навчання: 
знати: основи економіки; сутність цифрової економіки; поняття Четвертої промислової 
революції; особливості ринку цифрових продуктів; зміст і структуру цифрової 
екосистеми. 
вміти: визначати специфічні риси Четвертої промислової революції; правильно 
застосовувати методичний інструментарій визначення базових технологій Індустрії 4.0; 
використовувати модель Big Data в бізнес-процесах; визначати переваги та проблеми 
цифрових платформ.  
володіти: знаннями і розуміння наукових засад організації, модернізації, 
впровадження новітніх технологій в інформаційній, бібліотечній та архівній діяльності; 
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;. 
          Зміст навчальної дисципліни: 
ОСНОВНІ ЗАКОНИ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЦИФРОВИХ БІЗНЕСКОМУНІКАЦІЙ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ. Визначення та суть 
основних законів цифрової економіки. Вплив законів цифрової економіки на 
впровадження цифрових бізнес-комунікацій у підприємництві. Основи мережевої 
економіки. 
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, КАТЕГОРІЇ ТА МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ON-LINE 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.  Основні поняття та категорії On-Line 
підприємств. Суть, принципи та механізми трансформації підприємницької діяльності з 
Off-Line середовища в On-Line.Сучасний електронний бізнес. 



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, у 
тому числі 40 годин аудиторних занять і 80 годин самостійна та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


