
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ЗП 6. 

2. Назва: Цифровий бізнес. 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Адасюк І.П., к.е.н., старший викладач. 

9. Результати навчання:  
• Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, 

теорії, методи і практичні прийоми маркетингу. 

• Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та 

практиці маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач 

ринкового суб’єкта. 

• Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних 

досліджень, маркетингових проектів державною та іноземною мовами.  
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, поточний 

модульний контроль.  

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Маркетинг», «Рекламна діяльність», 

«Маркетингові комунікації», «Маркетингова товарна політика», «Економічний механізм маркетингу», 

«Маркетингові дослідження», «Маркетингове ціноутворення» та інші.        
• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): «Стратегічний 

маркетинг», «Маркетинговий менеджмент», «Міжнародний маркетинг» та інші. 

12. Зміст курсу: Інформаційна революція та її вплив на економіку. Сутність цифрового бізнесу. Електронний 

ринок. Класифікація веб-сайтів. Сайт-візитка та його функціональне призначення. Корпоративний сайт та його 

функціональне призначення. Інтернет-магазин та його функціональне призначення. Інші веб-сайти та їх 

функціональне призначення. Особливості маркетингової діяльності на електронному ринку. Комплекс цифрового 

маркетингу. Алгоритм розробки і реалізації маркетингової цифрової стратегії. Види, переваги та недоліки 

основних методів цифрового маркетингу. Інтернет-реклама. Маркетинг у соціальних медіа. Маркетингові 

дослідження в Інтернеті. Теоретичні основи та показники маркетингового аналізу. Веб-аналітика. Маркетингові 

інформаційні системи.  CRM-системи. Віртуальні корпорації. Менеджмент глобальних забезпечуючих 

ланцюжків. Географічні інформаційні системи та їх роль у цифровому бізнесі. Інтернет речей.  Зміст та 

призначення електронних платіжних систем в Україні. Дистанційне банківське обслуговування. Застосування 

пластикових карток у цифровому бізнесі. Інтернет-еквайринг. Платіжні системи для веб-сайту та інтернет-магазину. 

Загрози системам цифрового бізнесу. Правове регулювання захисту інформації у цифровому бізнесі. Способи 

захисту інформації на електронних носіях. Кваліфікований електронний підпис. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Бойчук І. В. Інтернет в маркетингу : підручник. Київ : ЦУЛ, 2010. 512 с. 

2. Інтернет-торгівля як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах глобалізації. Теоретичні, 

методологічні та практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств : монографія / за заг. ред. О.Г. Янкового. 

Одеса : Атлант, 2017. 514 с. 

3. Маркетинг: навч. посібник / М. В. Мальчик, Н. А. Гонтаренко, О. В. Попко, З. О. Толчанова, Б. О.Король, О. В. 

Мартинюк, С. І. Коваль ; за заг. ред. д.е.н., проф. Мальчик М.В. Рівне : НУВГП, 2014. 444 с.  

4.Сучасний маркетинг: аналіз і перспективи розвитку : наукове видання. / П. А. Орлов, Н. М. Лисиця, 

Г. О. Холодний та ін.; за заг.ред. д.е.н, проф. П. А. Орлова.  Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 212 с. 

5. Global Ecommerce Report. URL : https://www.ecommercefoundation.org/free-reports   

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та 

рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, демонстрація. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 9 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                                                  Мальчик М..В., док. екон. наук, проф.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code: ZP 6 

2. Title: Digital business. 

3. Type: obligatory. 

4. Higher education level:  II (master). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 5. 

6. Semester when studying discipline: 9 

7. Number of established ECTS credits: 3 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Adasiuk I.P., Ph.D., senior lecturer. 

9. Learning outcomes: 
• Know and be able to apply the practice modern principles, theories, methods and practical techniques of the 

marketing. 

• Be able to adapt and apply the new advances of the theory and marketing practice to achieve specific goals and 

objectives of market entity. 

• Present and discuss the results of scientific and applied research, the marketing projects in state and foreign 

languages. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control measures, current module 

control. 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Marketing», «Advertising», «Marketing 

communications», «Marketing product policy», «Economic mechanism of marketing», «Marketing research», 

«Marketing pricing» and others. 

      • Disciplines studied in conjunction with the discipline (if necessary):  
«Strategic Marketing», «Marketing Management», «International Marketing» and others. 

12. Content of the course: The information revolution and its impact on the economy. The essence of digital business. 

Electronic market. Website classification. Business card site and its functional purpose. Corporate site and its functional 

purpose. Online store and its functional purpose. Other websites and their functional purpose. Features of marketing 

activities in the electronic market. Digital marketing complex. Algorithm for developing and implementing of the digital 

marketing strategy. Types, advantages and disadvantages of the main methods of digital marketing. Internet advertising. 

Social media marketing. Internet marketing research. Theoretical foundations and indicators of marketing analysis. Web 

analytics. Marketing information systems. CRM systems. Virtual corporations. Management of global supply chains. 

Geographic information systems and their role in the digital business. Internet of things. Content and purpose of the 

electronic payment systems in Ukraine. Remote banking service. Application of plastic cards in digital business. Internet 

acquiring. Payment systems for website and online store. Threats to digital business systems. Legal regulation of 

information protection in digital business. Ways to protect information on the electronic media. Qualified electronic 

signature. 

13. Recommended editions: 
1. Boichuk I. V. (2010). Internet v marketynhu [Internet in marketing]. Kyiv : TsUL.  

2. Global Ecommerce Report. Retrieved from https://www.ecommercefoundation.org/free-reports. 

3. Malchyk M. V., Hontarenko N. A., Popko O. V., Tolchanova Z. O., Korol B. O., Martynjuk O. V., Koval S. I. (2014).  

Marketynh [Marketing]. Rivne : NUVHP.  

4. Orlov P. A., Lysytsya N. M., Kholodnyy H. O. ta in. (2015). Suchasnyi marketynh: analiz i perspektyvy rozvytku 

[Modern marketing: analysis and prospects for development]. Kharkiv : KhNEU im. S. Kuznetsia. 

5. Yankovyi O.H. (2017). Internet-torhivlia yak zasib pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv v umovakh 

hlobalizatsii [Internet commerce as a means of increasing the competitiveness of enterprises in the context of 

globalization]. Teoretychni, metodolohichni ta praktychni aspekty konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Theoretical, 

methodological and practical aspects of enterprise competitiveness]. Odesa : Atlant.  

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical classes – 14 hours, independent work – 60 hours. Total – 90 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of business and role 

games, case studies, individual and group research tasks, demonstration. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the 9 semester. 

Current Control (100 points): testing, questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the Department                                                                                                                           M.V. Malchyk,  

                                                                                                                                                 Doc. econ Sciences, prof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


