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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання дисципліни є надання розуміння та знань щодо складності існування 

та функціонування бізнесу у динамічних умовах зовнішнього оточення, виживання у якому 

засноване на певних принципах, споріднених із існуванням біологічних видів у природі, на базі 

застосування сучасних інформаційних технологій.  

Завданням вивчення дисципліни «Цифрові бізнес-екосистеми» є формування у 

майбутніх фахівців навиків системного підходу та набуття необхідного рівня спеціальних 

теоретичних знань для формування холістичного мислення та створення на його основі 

стратегічних методик щодо розвитку компаній у сучасному бізнес-середовищі з широким 

використанням можливостей cучасних інформаційних технологій для формування бізнес-

екосистеми. 

 
Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни 

Код Зміст Результати навчання 
Загальні компетентності. 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій 

Знати: інформаційні технології, які можуть 

застосовуватися/застосовуються для бізнес-

екосистем 

Вміти: оцінити та обґрунтувавши запропонувати 

набір необхідних інформаційних технологій для 

компанії (бізнесу) 

ЗК5. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів) 

Знати: підходи та принципи захисту персональних 

даних у цифрових технологіях 

Вміти: проаналізувати, оцінити та попередити 

захист персональних даних у цифрових технологіях. 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) 

Знати: основні підходи та стратегії створення та 

функціонування бізнес-екосистем 

Вміти: на основі конвергенції знань та стратегій 

створення та функціонування бізнес-екосистем 

генерувати нові ідеї та підходи 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК2 Здатність встановлювати 

цінності, бачення, місію, цілі та 

критерії, за якими організація 

визначає подальші напрями 

розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні 

стратегії та плани 

Знати: основі принципи створення бізнес-

екосистем, де базовим є цінності та формування 

системи навколо потреб та викликів 

користувачів/клієнтів  

Вміти: оцінити «нішевість» організації, напрями 

розвитку суспільства, визначити, на основі 

статистичних даних, цінності та запропонувати 

шляхи розвитку 

СК4. Здатність до ефективного 

використання та розвитку 

ресурсів організації 

Знати: які вимоги щодо ресурсів потребує 

створення та функціонування бізнес-екосистем. 

Вміти: розрахувати необхідні ресурси для 

створення та функціонування бізнес-системи. 

СК5. Здатність створювати та 

організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління 

Знати: основні підходи щодо організації 

комунікації в рамках функціонування бізнес-

екосистем, технології, що підтримують таку 

комунікацію 

Вміти: застосувати необхідну технологію (-її), що 

дозволяють отримати ефективний та раціональний 

комунікаційний процес 

СК7. Здатність розробляти проєкти, 
управляти ними, виявляти 
ініціативу та підприємливість 

Знати: основі підходи та стратегії ініціації та 

упровадження бізнес-екосистем  

Вміти: розробити стратегію створення бізнес-
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екосистеми, на її основі проєкт, та упровадити його 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

1. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Цифрові бізнес-екосистеми. 

Змістовний модуль 1. Бізнес-стратегії, біологія, теорії складних систем та компанії: 

спільне та відмінне. 

Тема 1. Бізнес-екосистема – основні поняття та визначення. 

Тема 2. Початок роботу з екосистемою. 

Тема 3. Стадії коеволюції. 

Тема 4. Компанії як біологічні види. 

 

Змістовний модуль 2. Типи бізнес-екосистем 

Тема 3. Бізнес-екосистема за типом екосистеми платформ 

Тема 4. Бізнес-екосистема за типом екосистеми інновацій 

Тема 5. Бізнес-екосистема за типом екосистеми інтересів  

Тема 6. Бізнес-екосистема за типом екосистеми комерції 

Тема 7. Бізнес-екосистема за типом екосистеми речей 

 

Змістовний модуль 3. Інформаційні технології для бізнес-екосистем.  

Тема 1. Формування бізнес-екосистем на базі інформаційних технологій. 

Тема 2. Інформаційні платформи бізнес-екосистем. 

Тема 3. Майбутні цифрові рішення для бізнес-екосистем. 

 

Модуль 2. Формування концептуального розуміння та формування теоретичних знань 

щодо цифрових бізнес-екосистем (індивідуальна робота) 

Змістовний модуль 1. План індивідуальної роботи. 

Тема 1. Аналіз літературних джерел щодо тенденцій у створенні цифрових бізнес-

екосистем. 

Тема 2. Підготовка есе за результатами опрацьованих літературних джерел. 

Тема 3. На основі есе запропонувати та обґрунтовано описати сферу діяльності, де може 

бути створена цифрова бізнес-екосистема.  

 

Змістовний модуль 2. Оформлення роботи 

Тема 1. Оформлення роботи. 

Тема 2. Захист роботи. 

 

Теми практичних занять 

№ Назва теми 

1.  Стадії коеволюції 

2.  Типи бізнес-екосистем 

3.  Застосування цифрових інформаційних технологій для бізнес еко-систем 

 

Теми лабораторних занять 

№ Назва теми 

1.  Аналіз ефективності бізнес-екосистем 

2.  Аналіз екосистемних цифрових технологій 
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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 «Цифрові бізнес-екосистеми». Укладачі Веренич О.В. та 

Єгорченкова Н.Ю. 

 

Рекомендована література 

1. Moore, James F. The Death of Competition: Leadership & Strategy in the Age of Business 

Ecosystems (англ.). — New York: HarperBusiness, 1996. — ISBN 0-88730-850-3 

2. M. Iansiti and R. Levien, “Strategy as ecology,” Harvard Business Review, vol. 82, no. 3, pp. 

1–11, 2004. 

3. R. Adner, “Match Your Innovation Strategy to Your Innovation Ecosystem,” Harvard 

Business Review, no. 4, pp. 1–11, 2006. 

4. R. Adner, “Ecosystem as structure: an actionable construct for strategy,” Journal of 

Management, vol. 43, no. 1, pp. 39–58, 2017. 

5. A. Gawer and M. A. Cusumano, “Industry platforms and ecosystem innovation,” Journal of 

Product Innovation Management, vol. 31, no. 3, pp. 417–433, 2014. 

 

Допоміжна 

1. B. Iyer, C.-H. Lee, and N. Venkatraman, Managing in a “Small World Ecosystem”: Some 

Lessons from the Software Sector, 2006. 

2. I. V. Kastalli and A. Neely, “Collaborate to innovate: how business ecosystems unleash 

business value,” The Cambridge Service Alliance, no. s4, pp. 1–20, 2013. 

3. E. Galateanu and S. Avasilcai, “Framing the Competitive Behaviors of Niche Players: The 

Electric Vehicle Business Ecosystem Perspective,” Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, no. 221, pp. 342–351, 2016. 

4. A. Gawer and M. A. Cusumano, “How Companies Become Platform Leaders,” MIT Sloan 

Management Review, vol. 49, no. 2, pp. 68–75, 2015. 

 

Інформаційні ресурси 

1. https://www.questia.com/library/journal/1G1-55503379/spider-versus-spider 

2. https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-56/Accenture-Strategy-Your-Role-in-the-

Ecosystem.pdf#zoom=50 

3. https://hbr.org/ 

4. http://www.management.com.ua/ 

5. https://mind.ua/ 

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

7. http://org.knuba.edu.ua 

https://ru.wikipedia.org/wiki/HarperCollins#Imprints

