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Загальний опис навчальної дисципліни 
Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів 

теоретичних знань і практичних навичок щодо виконання ділових операцій та 
угод із використанням електронних засобів обробки інформації та всесвітньої 
мережі Інтернет для забезпечення більшої ефективності майбутньої 
професійної діяльності. 

Завдання дисципліни полягає у теоретичній та практичній підготовці 
студентів з питань визначення економічної природи електронної комерції, 
принципів та сфер її застосування; сучасних видів електронного бізнесу та сфер 
їх застосування; механізмів функціонування електронних платіжних систем у 
корпоративному та споживчому секторах економіки; планування маркетингової 
стратегії підприємства з використанням Інтернет-реклами та 
сайтопромоутингу; оцінювання ефективності прийомів електронної комерції у 
бізнес середовищі. 

Дисципліна спрямована на вивчення таких питань: теоретичні основи 
електронної комерції (основні переваги ведення бізнесу за допомогою Internet; 
основні стратегії розвитку електронної комерції; основні моделі систем 
електронної комерції); моделі бізнес-процесів електронної комерції та сучасні 
інформаційні технології для їх реалізації; принципи та засоби проведення 
розрахунків: пластикові картки, цифрові гроші; типи електронних платежів і 
платіжних систем; безпека та захист інформації в електронній комерції; 
принципи функціонування віртуальних крамниць, віртуальних підприємств і 
віртуальних продуктів; практичні навички з бізнесу в сучасних системах 
інформаційних телекомунікацій. 

Політика курсу. Для забезпечення високої якості знань необхідно 
виконувати наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися 
на них; систематично брати активну участь у освітньому процесі; чітко й 
вчасно виконувати навчальні завдання; брати активну участь у науково-

дослідній роботі студентів; виключати мобільний телефон під час занять і під 
час контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для самостійної 
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po6oru; ni4npaqroByBarLI npouyqeni 3anflTrfl; AorpLrMyBarncb arcaAeuiqnoi

4o6poveurocri.
Opienronnufi nepe.nin repr .uercqifi

1. OcHoez eneKTpoHHoro 6i:necy
' 2. BuAu eJreKTpoHHoro 6ienecy

3. Cucreuu eneKrpoHnoi rcouepqii y ropuoparrrBHoMy ceKropiB2B
4. CucreuneneKTpoHnoircouepqiiB2CBusiness-to-consumer.
5. Czcrevra eJreKrpoHHoi rouepqii G2C ra GZB

6. ErercrponHi nrarixni czcreuz.
7. Internet-vrapKerprHr

8. llouryronaonrltN,risarli.f,. SEOourzrr,risarlis

9. Internet-peKJraMa

10. llorasHlrrz nurvriproBaHHrr e$errznnocri s eneKTpoHnifi roprimi
Opienronnnfi uepe.nirc revr rrpanTlrqnrrx 3aHflTb

1. 3HafionrcrBo 3 MoxrJrr4BocrrMv BeAeHHx 6ioHecy n inrepneri
2. Po6ora 3 eJreKTpoHHoro rIoIrIToK).

3. (Dopvru internet- roprind. Internet- ayrqioHu.
4. InSopvraqifini nocnyrn.,.{ncranqifine HaBqaHH.f,.

5. Bugna.reHns qimosoi ay4raropii enerrpoHHoro 6isuecy.

6. Crnopennf, aBToMarLBoBaHLrxemail-rcanruaHifi 4rxinrepHer-Mara3llHy.
7. IncrpyraeHrra Anr ni4crexeHHr reHAeHqifi B eneKrponnifi rouepuii.
8. Texnororixpo6orzinrepner-Marul3r,rHy.

9. Opranisaqix na4anHr rrocJryr B eireKrponnifi rorvrepqii.

10. CrnopeHnx inrepner-Mara3r{Hy Ha prom.ua.

1 1. IncrpyrvreHTLt Blr3HarreHrur ce3oHHkrx KoiruBaHb.
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