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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання дисципліни є формування необхідних теоретичних знань та 

практичних навичок, які дозволять ефективно використовувати на практиці способи та засоби 

цифрової трансформації підприємтсва на рівні, який відповідав би вимогам підготовки 

висококваліфікованих магістрів. 

Завданням вивчення дисципліни «Цифрове підприємтсво» є формування у майбутніх 

фахівців сучасного системного мислення та набуття необхідного рівня спеціальних теоретичних 

та професійних знань для дослідження моделей цифрової трансформації підприємства, а також 

практичних навичок з питань проєктування та застосування систем цифровізації у роботі за 

фахом. Завданням є формування спеціальних знань, необхідних фахівцям з управління 

проєктами для ефективної розробки, планування, реалізації і завершення проєктів цифровізації з 

використанням сучасних технологій. 

 
  Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни  

 

Код Зміст Результати навчання 

Загальні компетентності. 
ЗК2. Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності); 

Знати:методи ефективної комунікації, методи 

бізнес-аналітики, технології збору та обробки даних 

Вміти:формувати вимоги до цифрової 

трансформації підприємтсва на основі даних та 

побажань отриманих від експертів та різних 

професійних груп підприємства. 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) 

Знати:методику мозкового штурму,  методику 

проведення креативних семінарів, методику 

розробки креативних шаблонів для цифрового 

підприємства,  метод «Шість шляп».  

Вміти:проводити мозковий штурм в проєктах 

цифрової трансформації підприємтсва та 

організовувати креативні семінари і проводити 

креативні наради у проєктах цифрового 

підприємства. 

ЗК7. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу 

Знати:методику аналізу та синтезу даних під час 

цифрової трансформації підприємства з 

демонстрацією отриманих знань та навичок з інших 

дисциплін, навички з оцінки результативності 

рішень в рамках проєктів цифрового підприємства. 

Вміти:проводити аналіз інформації по проєктам 

цифрового підприємства за допомогою сучасних 

методів та засобів обробки та візуалізації даних. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК1. Здатність аналізувати та 

вибирати базові та гнучкі 

методології управління 

проєктами, які дають 

можливість зрозуміти й 

розв’язати проблеми та задачі 

Знати:гнучні методи планування та моніторингу 

проєктів цифрового підприємства 

Вміти:аналізувати та вибирати базові та гнучкі 

методи планування та моніторингу проєктів 

цифрового підприємства 

СК4. Здатність використовувати 

психологічні основи лідерства в 

управлінні проєктами, 

організаційні структури 

управління проєктами, рольову 

структуру проєкту, методи 

управління командою проєкту, 

Знати: психологічні основи лідерства та методи 

комунікації між членами команди проєкту 

цифрового підприємства 

Вміти:створювати систему комунікації між членами 

команди проєкту з використанням інформаційних 

технологій цифрового підприємтсва 
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методи розвитку команди 

проєкту, методи мотивації 

команди проєкту, методи 

комунікації між членами 

команди проєкту 

СК7. Здатність розробляти проєкти, 

управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість 

Знати: основі підходи та стратегії ініціації та 

упровадження цифрового підприємтсва  

Вміти: розробляти стратегію створення цифрового 

проєкту, на її основі проєкти, та їх впровадження  

СК9. Здатність аналізувати й 
структурувати проблеми 
організації, приймати ефективні 
управлінські рішення та 
забезпечувати їх реалізацію 

Знати: методи аналізу і систематизації проблем при 

організації цифрової трансформації підприємтства. 

Вміти: Застосовувати на основі проведеного 

аналізу приймати рішення за допомогою моделі 

прийняття рішень Хоя-Тартера, методу множинного 

голосування, модифікованого метода Борда 

СК10. Здатність до управління 
організацією та її розвитком 

Знати: методи визначення цілей і завдань проєктів 

тп методи розробки концепції за окремими 

функціями управління проєктами цифрового 

підприємства 

Вміти: розробляти статут, планувати терміни та 

бюджет, застосовувати методи моніторингу проєктів 

цифрового підприємства 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Цифрове підприємство 

Змістовий модуль 1. Методологічні компоненти цифрового підприємства 

Тема 1. Предмет і зміст дисципліни. Основні поняття.  

Тема 2. Області знань та процеси цифрового підприємства.  

Тема 3. Моделі, методи та методики цифрового підприємства. 

Змістовий модуль 2. Організаційні компоненти цифрового підприємства 

Тема 1. Організація бізнесу цифрового підприємства. 

Тема 2. Людський фактор в цифровому підприємстві. 

Тема 3. Громадські пріоритети. 

Змістовий модуль 3. Технологічні компоненти цифрового підприємства  

Тема 1. Формування цифрового підприємтсва на базі інформаційних технологій. 

Тема 2. Інформаційні платформи цифрового підприємства. 

Тема 3. Майбутні цифрові рішення для цифрового підприємства. 

 

Модуль 2. Формування концептуального розуміння та формування теоретичних знань 

щодо цифрових підприємтва (індивідуальна робота) 

Змістовний модуль 1. План індивідуальної роботи. 

Тема 1. Аналіз літературних джерел щодо тенденцій у створенні цифрового підприємства. 

Тема 2. Підготовка есе за результатами опрацьованих літературних джерел. 

Тема 3. На основі есе запропонувати та обґрунтовано описати  цифрове підприємство.  

 

Змістовний модуль 2. Оформлення роботи 

Тема 1. Оформлення роботи. 

Тема 2. Захист роботи. 
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Теми практичних занять 

№ Назва теми 

1.  Розробка концепції цифрового підприємства 

2.  Розробка організаційної структури цифрового підприємства 

3.  Застосування інформаційних технологій для цифрового підприємства 

 

Теми лабораторних занять 

№ Назва теми 

1.  Розробка плану цифрової трансфомації підприємства 

2.  Аналіз ефективності цифрового підприємства 

3.  Аналіз  технологій цифрового підприємства 

 

 

Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання 

Підсумковий 

тест (залік) 

Сума 

 
Змістовний модуль 

№ 1 

Змістовний модуль 

№ 2 

Змістовний 

модуль № 3 

30 30 40 40 100 

 

(виконання індивідуальної роботи) 

Пояснювальна записка Наведені приклади  Захист роботи Сума 

40 40 20 100 

 
 

Методичне забезпечення 

 

1. Електронна презентація курсу «Цифрове підприємство». Укладачі Єгорченкова Н.Ю. 

 

 

Рекомендована література 

 

Базова 

1. Баранов М. Цифрове підприємство: настав час змін // PC Week. 2016. 7 іюня.№ 10 (909). 

URL: http://www.pcweek.com 

2. Брусакова І. А. Інструментарій системного аналізу ефективності деятельностіціфрових 

підприємств. 

3. Брусакова І. А. Роль теорії систем і системного аналізу в теорії інноватики // Матеріали 

19 межд. наук.-практ. конф. «Системний аналіз у проектуванні та управлінні», 29 червня 

- 1 липня 2016 СПб .: Изд-во Політехи, ун-ту, 2016. Ч. 2. С. 158-164. 

4. Brusakova I. Cognitive Technologies of Information Managements of Business Processes of the 

Digital Enterprises . 

5. ISO / IEC / IEEE 42010. Systems and software engineering - Architecture 

description.December 2011 року; Інформаційний портал по технологіям бізнес-

моделювання та системного проектування (IDEF, SADT, ARIS, АВС, ФСА, UML, BPEL, 

BPMN). URL: http://www.idefinfo.Ru; Науково-дослідний центр CALS-технологій. URL: 

http://www.cals.ru; Сайт консорціуму Business Process Management Initiative (BPMI). URL: 
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http://www.bpmi.org; Сайт асоціації Workflow Management Coalition (WfMC). URL: 

http://www.wffnc.org 

 

Допоміжна 

1. Stolterman, Erik; Croon Fors, Anna (2004). "Information Technology and the Good Life". 

Information systems research: relevant theory and informed practice. p. 689. ISBN 1-4020-8094-

8. 

2. Lankshear, Colin; Knobel, Michele (2008). Digital literacies: concepts, policies and practices. p. 

173. ISBN 978-1433101694. "The ultimate stage is that of digital transformation and is achieved 

when the digital usages which have been developed enable innovation and creativity and 

stimulate significant change within the professional or knowledge domain". 

3. Knowledge exchange partnership leads to digital transformation at Hydro-X Water Treatment, 

Ltd. Global Business and Organizational Excellence. 2018; 37:6–13, by Heinze A, Griffiths M, 

Fenton A, Fletcher G., 

4. Digital transformation: the essentials of e-business leadership, by Keyur Patel, Mary Pat 

McCarthy, 2000, ISBN 0-07-136408-0 

5. E-government in Canada: transformation for the digital age By Jeffrey Roy, 2006, ISBN 0-7766-

0617-4 

6. Mass Communication And Its Digital Transformation, by Ramanujam, 2009, ISBN 81-313-

0039-0 

7. Art & Computers: an exploratory investigation on the digital transformation of art. PH.D. thesis, 

published in Cyber Flux News, July 1997, and in the Encyclopedia of Postmodernism, Victor E. 

Taylor, Charles E. Winquist, London and New York, Routledge, 2001. 

8. Digital medicine: implications for healthcare leaders, by Jeff Charles Goldsmith, 2003, ISBN 1-

56793-211-8 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://library.knuba.edu.ua/ 

2. http://org2.knuba.edu.ua 

 

http://library.knuba.edu.ua/

