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1. Опис навчальної дисципліни «Цифрова економіка» 

 
 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 
 
Ступень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 
Галузь знань 05 - Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність 051 – Економіка 
Освітньо-кваліфікаційна програма Економічна кібернетика 
 

Характеристика навчальної дисципліни 
 
Вид Нормативна  
Загальна кількість годин  150 
Кількість кредитів ECTS  5 
Кількість змістових модулів 2 
Курсовий проект (робота) 
(якщо є в робочому навчальному 
плані) 

Передбачено (30 год., 1 кредит ECTS) 

Форма контролю Екзамен 
 

Показники навчальної дисципліни для денної навчання 
 
 денна форма навчання  
Рік підготовки 1  
Семестр 2  
Лекційні заняття    30 год.  
Практичні, семінарські заняття   
Лабораторні заняття     30 год.  
Самостійна робота     90 год.  
Індивідуальні завдання          
Кількість тижневих годин  
для денної форми навчання: 
аудиторних  

 
 

4 год. 

 

 
 
 
 

  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета: формування теоретичних і практичних знань про цифрову економіку, 
її роль у повсякденному житті, тенденції та вплив цифрових трендів на різні 
аспекти суспільного життя для створення кар’єрної траєкторії студента 

 
Завдання: вивчення теоретичних основ цифрової економіки, визначення 

складових цифрової економіки, ознайомлення з ключовими технологіями 4-ї 
технологічної революції та цифровими трендами, набуття практичних навичок, 
умінь щодо аналізу загальних тенденцій цифровізації економіки та її впливу на 
державний устрій, бізнес, фінанси, суспільство, його добробут та окремо 
особистість, розвиток ключових цифрових компетенцій та навичок щодо роботи 
з цифровою інформацією, її структурування, захист, застосування кількісних, 
ігрових методів для формування у студентів системного, критичного мислення. 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  
знати: фундаментальні особливості трансформації реальної економіки в 

цифрову, сутність ключових понять цифрової економіки – цифрова 
трансформація, комп’ютеризація, цифровізаця, інформатизація, автоматизація, 
діджиталізація, Data Science, Data mining, цифровий добробут, цифровий ринок, 
цифрові тренди, цифрова інформація, цифрове громадянство, цифрова 
ідентичність, цифровий підпис, цифрова безпека, штучний інтелект, машинне 
навчання, кодування, веб-скейпінг, бот, Big Data, цифрова валюта, 
криптовалюта, блокчейн, майнінг, цифрові сервіси, цифрове суспільство, 
цифрова індустрія, цифрова інфраструктура, цифрові навички, цифрові 
компетенції, цифрова компентність, z - генерація, технологічна 
сингулярність, цифрова нерівність та дискримінація, цифрові права, "цифрове" 
робоче місце, цифровий маркетинг, електронна комерція, цифрові послуги, 
цифровий розрив, цифрові дивіденди, цифровий стрибок, цифрова додана 
вартість, цифровий економічний ефект, невизначеність, ризик, математичне 
очікування, похибка; специфіку функціонування складових цифрової економіки; 
види сучасних цифрових технологій та релевантні сфери їх впровадження; 
економічні наслідки цифрових трендів; сучасні тенденції розвитку цифрової 
економіки в Україні та світі. 

вміти: використовувати набуті теоретичні знання та практичні навички при 
обробці цифрової інформації, відслідковувати сучасні тренди цифровізації 
економіки та її складових, використовувати цифрові технології та методи в 
навчанні та повсякденному житті; будувати власну кар’єрну траєкторію, 
сформувати розуміння персонального бренду, іміджу з урахуванням цифрової 
трансформації економічного та суспільного життя та перевагами від отриманої в 
майбутньому професії. 

 
  



Навчальна дисципліна забезпечує формування ряд освітніх 
компетентностей, таких як: 

ЕкК-ОК18 
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії. 

Фахові компетентності спеціальності (СК) 
функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо, макро- та міжнародному 
рівнях. 
СК5. Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх 
інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та 
зовнішньоекономічної політики держави. 
СК11.Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 
закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного 
методичного інструментарію.  

Програмні результати навчання (ПРН) 
ПРН 3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові 
концепції мікро- та макроекономіки. ПРН 4. Розуміти принципи економічної 
науки, особливості функціонування економічних систем. ПРН 5. Застосовувати 
аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та 
прийняття управлінських рішень різними економічними агентами 
(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної 
влади). 
ПР4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування 
економічних систем.  
ПР6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 
проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної 
діяльності.  
ПР9. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної 
економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 
зовнішньоекономічної політики держави.  
ПР10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 
визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які 
характеризують результативність їх діяльності.  
ПР13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 
отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники. 
ПР22. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із 
новими об’єктами, та у невизначених умовах.  
 
  



 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1.Теоретичні основи цифрової економіки. Основні 

показники та поняття 
 
Тема лекційного заняття 1. Трансформація реальної економіки в 

цифрову економіку. Теоретичні основи. 
Історична довідка. Основні етапи в трансформації реальної економіки в 

цифрову економіку. Роль технологічної концепції «Четвертої індустріальної 
Революції». Закон Г. Мура.  

Поняття: невизначеність, ймовірність, цифрова економіка, цифрова 
трансформація, комп’ютеризація, цифровізаця, інформатизація, автоматизація, 
діджиталізація, Data Science, Data mining, цифрове суспільство.  

Показники:  Return on Investment (ROI), мода, медіана, середнє, тенденція.  
 
Тема лекційного заняття 2. Концептуальні засади цифрової економіки 

та показники рівня розвитку цифрової економіки. 
Концептуальні засади цифрової економіки. Основні поняття та показники 

рівня розвитку цифрової економіки. Країни-лідери в розвитку цифрової 
економіки. 

Поняття: невизначеність, ймовірність, цифрова економіка, цифрова 
трансформація, комп’ютеризація, цифровізаця, інформатизація, автоматизація, 
діджиталізація, Data Science, Data mining, цифрове суспільство.  

Показники:  Networked Readiness Index (WEF), Global Innovation Index 
(INSEAD, WIPO), ICT Development Index (ITU), Global Competitiveness Index 
(WEF), Digital Economy and Society Index (DESI), Return on Investment (ROI). 

 
Тема лекційного заняття 3. Оцінка впливу цифровізації економіки на 

добробут суспільства - якість життя населення. 
Добробут та метолодологічні підходи в оцінці якості життя населення. 

Цифровий добробут. Домогосподарства в цифровій економіці: індивідуалізація 
продукції та послуг. Зміна структури споживання домогосподарств та їх 
потенціал для економічної участі. 

Поняття: цифровий добробут, цифровий ринок, домогосподарство, попит, 
пропозиція, цифровий тренд. 

Показники: індекс людського розвитку, ВВП, ВВПЛ, споживчий кошик, 
рівень інфляції, дефляції, індекс споживчих цін, дефлятор ВВП, математичне 
очікування. 

 
Тема лекційного заняття 4. Екосистема цифрової економіки -  цифрова 

інформація та основні етапи роботи з нею 
Економіка інформації та її основні показники. Цифрова інформація. 

Переваги та недоліки цифрової інформації. Основні джерела цифрової 
інформації та головні етапи в роботі з нею.  

Поняття:  Big Data, цифрова інформація, веб-скейпінг, бот, кодування, 
формат даних, структурування даних, ризик, похибка. 



Показники: релевантність, валідація, варифікація, ентропія. 
 

Тема лекційного заняття 5. Концепція відкритих даних та робота з 
джерелами цифрової інформації. 

Data Bank як джерела цифрової інформації. Відкриті дані. Представлення 
даних. Структурування в Data Bank. БД статистичних даних. БД наукових 
досліджень. Основні  вітчизняні макро-показники та роль цифрової 
трансформації. 

Поняття: веб-скейпінг, бот, кодування, формат даних, структурування 
даних, очистка даних, статистичні мови програмування. 

Показники: ентропія. 
 
Тема лекційного заняття 6. Екосистема цифрової економіки -  цифрові 

комунікації та безпека даних 
Основні джерела цифрової інформації та головні етапи в роботі з нею. 

Цифрові комунікації - Інтернет речей, хмарні обчислення, штучний інтелект. 
Захист даних і кібербезпека. Цифрове громадянство. 

Поняття: цифрова інфраструктура, цифрові комунікації, цифрове 
громадянство, цифрова ідентичність, цифровий підпис, цифрова безпека, 
штучний інтелект, машинне навчання, інтернет речей, хмарні обчислення. 

Показники: релевантність, валідація, варифікація, ентропія. 
 
Тема лекційного заняття 7. Фундаментальні основи формування 

цифрового громадянства та цифрової ідентичності 
Цифрове громадянство та цифрова ідентичість – основи формування. 

Приклади цифрових країн. Основні критерії цифрових країн. 
Поняття: цифрове громадянство, цифрова ідентичність, цифровий підпис, 

цифрова безпека, штучний інтелект, машинне навчання, інтернет речей, хмарні 
обчислення. 

Показники: релевантність, валідація, варифікація, ентропія. 
 

 
Змістовий модуль 2. Цифрова економіка для професійного розвитку та 

повсякденного життя 
 
Тема лекційного заняття 1.  Державна політика та цифрова економіка. 

Основні напрямки їх розвитку. 
Державна політика в сфері цифрової економіки. Цифрові методи в 

державній політиці. Розвиток структур управління, що мають відношення до 
цифрової економіки (електронне урядування, цифрове включення, цифрові 
сервіси). 

Поняття:  купівельна спроможність, котирування, електронні торги, 
електронне фінансування. 

Показники: реальний курс, номінальний курс, цифровий економічний 
ефект, цифрова додана вартість, «цифровий» ВВП, ревальвація, девальвація, Mac 
Index, Індекс i-Pod, індекс борщу. 

 



Тема лекційного заняття 2. Криптовалюта як приклад цифровізації 
економіки  

Цифрові методи в державній політиці. Цифрова валюта. Криптовалюта як 
приклад цифровізації економіки.  

Поняття: цифрова валюта, криптовалюта, цифрові сервіси, блокчейн, 
майнінг, цифрові сервіси, електронні торги. 

Показники: реальний курс, номінальний курс, цифровий економічний 
ефект, цифрова додана вартість, «цифровий» ВВП, ревальвація, девальвація,  

 
 
Тема лекційного заняття 3. Оцінка впливу цифровізації економіки на 

бізнес. 
Розвиток цифрової індустрії та електронна комерція. Методи визначення 

економічної ефективності систем електронної комерції. 
Поняття:  електронна комерція,  цифрові послуги, цифровий розрив, 

цифрові дивіденди, цифровий стрибок, цифровий розрив. 
Показники: рейтинг Doing Business.  
 
Тема лекційного заняття 4-5. Особливості формування веб-аналітики 

та її взаємозв’язок із цифровою трансформацією економіки. 
Е-бізнес процеси та розвиток е-маркетингу. SEO та PPC в інформаційній 

діяльності організацій.  
Поняття: цифровий маркетинг, електронна комерція, SEO, SMM, веб-

аналітика. 
Показники:  конверсія, трафік, геолокація.  
 
Тема лекційного заняття 6.  Екосистема цифрової економіки - освіта. 
Цифрове населення, формування його грамотності компетенцій. 

Взаємозв’язок між освітою та цифровізацією економіки. Роль математичних 
методів в цифровізації економіки. Умови розвитку цифрових компетенцій у 
населення.  

Поняття: цифрове суспільство, цифрова індустрія, цифрові навички, 
цифрові компетенції, цифрова компентність, z – генерація. 

Показники: розподіл ймовірностей, стратегія. 
 
Тема лекційного заняття 7. Цифрові тренди на макро та мікро рівнях. 
Конкуретоспроможність країни. Зростаючі темпи розвитку цифрового 

населення та його наслідки - зміна структури ринку праці. Особливості -z – 
генерації. Визначення рівня цифрових компетенцій та їх роль на ринку праці 

Поняття:  конкурентоспроможність, ринок праці, технологічна 
сингулярність, цифрова нерівність та дискримінація, цифрові права, дерево 
рішень. 

Показники: розподіл ймовірностей, стратегія. 
 

Тема лекційного заняття 8. Кар’єрна траєкторія фахівців з економіки в 
умовах цифровізації економіки. 



Кар’єрна траєкторія фахівця з економічної кібернетики та цифрової 
економіки. Персональний бренд, імідж з урахуванням цифрової трансформації 
економічного та суспільного життя та перевагами від отриманої в майбутньому 
професії. Можливі напрями реалізації в умовах цифровізації економіки. Стартап 
як один із видів професійної реалізації фахівця. 

Поняття: кар’єрна траєкторія, стартап, імідж, бренд. 
Показники: цифровий тренд, "цифрове" робоче місце. 



4. Структура навчальної дисципліни 

  

 
Кількість годин 

денна форма 
усього  у тому числі 

Лекц. Прак. Лаб. Інд. Сам. 
1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Трансформація реальної 
економіки в цифрову економіку. 
Теоретичні основи. 

14 
2 

 
2 

 10 

Тема 2. Концептуальні засади цифрової 
економіки та показники рівня розвитку 
цифрової економіки. 

9 
2 

 
2 

 5 

Тема 3. Оцінка впливу цифровізації 
економіки на добробут суспільства - 
якість життя населення. 

14 
2 

 
2 

 10 

Тема 4. Екосистема цифрової економіки -  
цифрова інформація та основні етапи 
роботи з нею 
 

14 
2 

 
2 

 10 

Тема 5. Концепція відкритих даних та 
робота з джерелами цифрової інформації. 
 

9 
2 

 
2 

 5 

Тема лекційного заняття 6. Екосистема 
цифрової економіки -  цифрові комунікації 
та безпека даних 

9 
2 

 
2 

 5 

Тема 7. Фундаментальні основи 
формування цифрового громадянства та 
цифрової ідентичності) 

4 
2 

 
2 

  

Разом за змістовим модулем 1 73 14  14  45 
Тема 8. Державна політика та цифрова 
економіка. Основні напрямки їх розвитку. 14 

2 
 

2 
 10 

Тема 9. Криптовалюта як приклад 
цифровізації економіки  9 2  2  5 
Тема 10-11.  Оцінка впливу цифровізації 
економіки на бізнес. 18 4  4  10 
Тема 12-13. Особливості формування веб-
аналітики та її взаємозв’язок із цифровою 
трансформацією економіки 

13 
4 

 
4 

 5 

Тема 14. Екосистема цифрової економіки 
– освіта 14 2  2  10 
Тема 15.  Кар’єрна траєкторія фахівця з 
економіки в умовах цифровізації 
економіки 

9 
2 

 
2 

 5 

Разом за змістовим модулем 2 77 16  16  45 
Усього годин  150 30  0 30  0 90 

 
5. Теми семінарських занять 

                                                                  
6. Теми практичних занять 

(Відсутній вид робіт за навчальним планом) 



                                                                   
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Змістовий модуль 1 
1.  Цифрова економіка: визначення основних етапів формування,  

концептуальні засади та поняття 
2 

2.  Цифрове суспільство: особливості трансформації реальної 
економіки в цифрову економіку. Знайомство з поняттями «Data 
Science», «Data mining». 

2 

3.  Аналіз показників рівня розвитку цифрової економіки в різних 
країнах світу 

2 

4.  Дослідження споживочого кошику населення з позицій цифрового 
добробуту: зміна структури споживання домогосподарств та їх 
потенціал для економічної участі. 

2 

5.  Аналіз основних економічних показників якості життя 2 
6.  Джерела цифрової інформації та веб-скрейпінг. 2 
7.  Робота з цифрової інформацією: релевантність, валідація, 

верифікація, структурування, форматування та захист 
2 

Всього за змістовим модулем 1 14 
Змістовий модуль 1 
8.  Розвиток структур управління, що мають відношення до цифрової 

економіки: аналіз цифрових сервісів 
2 

9.  Формування соціального та економічного ефекту в цифровій 
економіці 

2 

10.  Цифровізація бізнесу в Україні та світі: переваги та недоліки. 2 
11.  Знайомство з основами цифрового маркетингу: SMM, SEO, web - 

аналітика 
2 
 

12.  Аналіз структури ринку праці в умовах цифровізації економіки. 
Визначення ключових цифрових компетенцій. 

2 

13.  Формування стратегій професійного розвитку в умовах 
цифровізації: побудова дерева рішень. 

2 

14.  Цифрові тренди в України 2 
15.  Кар’єрна траєкторія фахівця з економічної кібернетики 2 
Всього за змістовим модулем 2 16 
РАЗОМ  30 

 
 

7. Теми лабораторних занять 
(Відсутній вид робіт за навчальним планом) 

 
8. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Змістовий модуль 1 
1.  Тема 1. Трансформація реальної економіки в цифрову економіку. 

Теоретичні основи. 15 

2.  Тема 2. Оцінка впливу цифровізації економіки на добробут 
суспільства - якість життя населення. 15 



3.  Тема 3. Екосистема цифрової економіки -  цифрова інформація 
та комунікації суспільства 15 

Всього за змістовим модулем 1 45 
Змістовий модуль 2 

4.  Тема 1. Державна політика та цифрова економіка. Основні 
напрямки їх розвитку. 10 

5.  Тема 2.  Оцінка впливу цифровізації економіки на бізнес. 10 
6.  Тема 3.  Екосистема цифрової економіки – освіта 10 
7.  Тема 4.  Кар’єрна траєкторія фахівця з економіки в умовах 

цифровізації економіки 15 

Всього за змістовим модулем 2 45 
РАЗОМ  90 

 
 

9. Методи навчання 
 

В процесі викладання навчальної дисципліни за характером пізнавальної 
діяльності застосовуються переважно методи гейміфікації та пояснювально-
ілюстративний, евристичний методи, а також частково кожен із зазначених методів 
залежно від видів робіт на занятті. (Табл. 1).  

Таблиця 
Класифікація методів навчання 

 
Засади Найменування Характеристики 

1. Джерело знань: слово 
образ досвід словесні,  наочні, практичні   

2. Етапи навчання 

підготовка до вивчення нового 
матеріалу, вивчення нового 
матеріалу, закріплення вправ, 
контроль і оцінка 

  

3. Спосіб педагогічного 
керівництва 

пояснення педагога, самостійна 
робота 

керівництво: 
безпосереднє; 

опосередковане 

4. Стиль викладання 
(пояснення)  

інформаційно-повідомлювальний, 
пояснювальний, інструктивно-
практичний, пояснювально-
спонукальний 

  

4. Логіка навчання індуктивні, дедуктивні, аналітичні, 
синтетичні   

5. Дидактичні цілі 
організація навчальної діяльності, 
стимулювання і релаксація, контроль 
і оцінка 

  

6. Дидактичні завдання 

методи оволодіння знаннями, методи 
формування умінь і навичок, 
застосування здобутих знань, умінь і 
навичок 

  

7. Характер пізнавальної 
діяльності 

пояснювально- ілюстративні, 
репродуктивні проблемного викладу, 

репродуктивні 
Продуктивні 



частково-пошукові (евристичні), 
дослідницькі методи 

 
10. Форми контролю 

Кожна з форм контролю має особливості й залежить від мети, змісту та характеру 
навчання. У процесі навчання дисципліни використовуються наступні форми 
контролю: 
- Поточний контроль: усне опитування (індивідуальне, фронтальне, групове), 

комп’ютерне тестування, виконання практичних завдань на комп’ютері згідно 
програми; 
- Підсумковий контроль: тестування та співбесіда за результатами роботи. 



11. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний контроль Рейтинг з 
навчальної 

роботи 
R НР 

Рейтинг з 
додаткової 
роботи R ДР 

 

Рейтинг 
штрафний 

R ШТР 
 

Підсумкова 
атестація 
(екзамен) 

Загальна 
кількість 

балів 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

     

0-100 0-100 0-70 0-20 0-5 0-30 0-100 
 

Примітки.  
1. Відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему навчання в НУБіП України», 

затвердженого ректором університету 03.04.2009 р., рейтинг студента з навчальної роботи R НР 
стосовно вивчення певної дисципліни визначається за формулою 
 
 0,7· (R(1)

ЗМ · К(1)
ЗМ +  ... + R(n)

ЗМ · К(n)
ЗМ ) 

RНР = --------------------------------------------------------   + RДР - RШТР,    
                                                         КДИС 

де R(1)
ЗМ, … R(n)

ЗМ − рейтингові оцінки змістових модулів за 100-бальною шкалою; 
     n − кількість змістових модулів;  
     К(1)

ЗМ, … К(n)
ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для 

відповідного змістового модуля; 
     КДИС = К(1)

ЗМ + … + К(n)
ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом 

для дисципліни у поточному семестрі; 
R ДР − рейтинг з додаткової роботи; 
R ШТР − рейтинг штрафний. 

Наведену формулу можна спростити, якщо прийняти К(1)
ЗМ =  …= К(n)

ЗМ. Тоді вона буде мати 
вигляд 
                                                  0,7· (R(1)

ЗМ  +  ... + R(n)
ЗМ ) 

RНР = ------------------------------------    + RДР - RШТР. 
                                                                        n 

Рейтинг з додаткової роботи R ДР додається до R НР і не може перевищувати 20 балів. Він 
визначається лектором і надається студентам рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені 
навчальним планом, але сприяють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни.  

Рейтинг штрафний R ШТР не перевищує 5 балів і віднімається від R НР. Він визначається 
лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які матеріал змістового модуля засвоїли 
невчасно, не дотримувалися графіка роботи, пропускали заняття тощо. 

 
2. Згідно із зазначеним Положенням підготовка і захист курсового проекту (роботи) 

оцінюється за 100 бальною шкалою і далі переводиться в оцінки за національною шкалою та шкалою 
ECTS. 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно    
 

зараховано 
82-89 добре  74-81 
64-73 задовільно  60-63 

35-59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 



13. Методичне забезпечення 
Електронний навчальний курс, розроблений на базі платформи LMS 

Moodle, розміщений на навчальному порталі НУБіП України за адресою: 
http://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=2865 

 
 



14. Рекомендована друкована література 
 

Базова 
1. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку 

України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: монографія / за ред. член.-кор. НАН 
України, д.е.н. проф. В,Д. Базилевича, д.е.н., проф. В.Л. Осецького. - К.: Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка; ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2018.- 536 с.  

2. Смарт-промисловість в епоху цифрової економіки: перспективи, напрями і 
механізми розвитку: монографія. [В.П. Вишневський; О.В. Вієцька; О.М. Гаркушенко; С.І. 
Князєв; О.В. Лях; В.Д. Чекіна; Д.Ю. Череватський]; За ред .акад. НАН України В.П. 
Вишневського; Інститут економіки промисловості НАН України (Київ), 2018 р. - 192 с.  

3. Mesenbourg, T.L. «Measuring the Digital Economy». U.S. Bureau of the Census. -
2001 

4. Palfrey, John; Gasser, Urs «Born Digital: Understanding the First Generation of 
Digital 
Natives». Basic Books – 2008. 

5. Цифрова економіка : підручник / Т. І. Олешко, Н. В. Касьянова, С. Ф. 
Смерічевський та ін. – К. : НАУ, 2022. – 200 
с.URL https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/54129/1/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%
D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0
%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%
96%D0%BA%D0%B0.pdf 

6. Основи цифрової економіки [Текст] : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. І. Гулей, 
Б. О. Язлюк [та ін.]. - Тернопіль : ЗУНУ, 2021. - 274 
с. URL http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/41408 

7. ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ТРЕНДИ, РИЗИКИ ТА СОЦІАЛЬНІ 
ДЕТЕРМІНАНТИ. Центр Разумкова. К.: Видавництво “Заповіт”. 2020 
URL https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf 

8. Цифрова економіка як фактор економічного зростання держави: 
колективна монографія / За заг. ред. О. Л. Гальцової. – Херсон : Видавничий 
дім «Гельветика», 2021. – 364 
с. URL http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/27824/1/1%20%D0%90%D0%BB%D0
%B5%D0%BA%D1%81%D1%94%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%
D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%9
6%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0
%A4%D0%86%D0%AF.pdf 

9.  ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ І НОВІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ.Укладачі: Я. О. 
Колешня. Електронне мережне навчальне видання. Київ .КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022 
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/49817/1/Tsyfrova_transformatsiia.docx 
10. Голобородько А.Ю., Гусєва О.Ю., Легомінова С.В. Г 61 Цифрова економіка: підруч. / А.Ю. 
Голобородько, О.Ю.Гусєва, С.В. Легомінова, Київ: Видавництво ДУТ , 2020. 400 
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