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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; моделі бізнес-процесів електронної комерції та сучасні 
інформаційні технології для їх реалізації; принципи та засоби проведення 
розрахунків; 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 
роботи; відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись академічної 
доброчесності. 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Основи електронного бізнесу.. 
2. Роль Інтернету в розвитку електронного бізнесу. 



3.Bulu eJreKrpoHHoro 6i:necy. ErerrpoHHa KoMepqix xr cKJIaAoBa eJIeKTpoHHoro

6isnecy.

4. Cucrevm eneKrponnoi xorvrepqii y KoproparuBHoMy cerropi B2B.
5. Cucrervm eneKrponnoi rorvrepuii B2C. Cucreuu eJreKrpounoi rouepuii G2C ra

GB.
'6. Enerrponni unarixni cucreur,r.

7. Internet-rpefi4unr.

8. Internet-MapKerLlHr.

9. llouryroBa orlrl4ivris allis. SEO onrzN4isalli-fl .

10. Internet-peruaua.

1 1. E$errunHicm eJreKrpoHnoi ronaepqii.

OpieHronnufi nepe"lin reur npaKT[rtHrrx 3aHfl Tb

1. 3nafiovrcrBo 3 MoxuluBocr.flMll BeAeHHt 6isHecy n inrepneri

2. Po6ora 3 eneKTpoHHoK) rlollrroro.

3. (Doprvru internet - toprinni. Internet - ayrcqionn..

4. IH@opuaqifiHiuocnyru.,{ucranqifiHeHaBqaHH.f,.

5. Bugnaqenn.f, rlinronoiay4zropiienerrpoHuoro6isnecy.
6. Crnopennfl aBToMarv3oBaHr{x email-rarrrnanifi 4nx iHtepHer-Mara3l{Hy.

7. IHcrpyueHrlr AJrr siAcrexeHur reHAeHqifi B eneKrpoHHifi rorvrepuii.

8. Texnororirpo6orziHrepner-Mar€t^:plHy.

9. Opranisaqixnaganuf, nocJlyr B eneKrpoHnifi rorraepuii.

10. Crnopenux inrepner-Mara3LIHy Ha prom.ua.

11. IncrpyrraeHTn BLI3HaqeHHt ce3oHHtlx KoJIpIBaHb.
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