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ВСТУП 

Двадцять перше століття, з якого розпочинається третє тисячоліття, кинуло 

людству виклик у формі всепроникаючого міжнародного зв’язку, всесвітньої ме-

режі Інтернет і появи віртуальної економіки. 

Сутність віртуальної економіки полягає у тому, що вона повністю спираєть-

ся на інтерактивний бізнес, одним з основних принципів якого є суттєва економія 

фінансових та інших ресурсів не тільки бізнесменів, але і  широкого кола спожи-

вачів. 

Сучасний фахівець в галузі економіки, як ніхто інший, повинен прагнути до 

максимальної економії власних ресурсів та підвищення культури обслуговування 

споживачів на реальному чи віртуальному ринках. Основою такої оптимізації 

традиційної комерційної роботи сьогодні виступає електронна комерція. 

Метою дисципліни  "Електронна комерція" є:  

1. Сформувати у студентів комплексну систему знань про електронну комерцію, 

яка  відповідала б потребам ринкової економіки і, дозволила б їм плідно пра-

цювати у сфері інтерактивного бізнесу; 

2. Охарактеризувати понятійно - термінологічний апарат, за допомогою якого 

можна надати характеристику електронній торгівлі; 

3. Розкрити взаємозв’язок усіх понять та термінів, внутрішню логіку і запропо-

нувати студентам елементарну технологічну модель вказаної форми бізнесу.  

Завдання дисципліни полягає в тому, щоб за допомогою теоретичного бло-

ку, практичних та лабораторних занять, навчаючих та контролюючих програм 

ЕОМ прищепити студентам навички самостійного комерційного мислення у вір-

туальному просторі, навчити в комплексі вирішувати інтерактивні комерційні за-

дачі, привити майбутнім фахівцям практичні прийоми моделювання  та створен-

ня власного електронного бізнесу, розрахування кінцевих результатів і ефекту 

будь якої віртуальної комерційної угоди. 

Предметом дисципліни є система віртуальних комерційних процесів, що 

виникають між користувачами мережі Internet. 

Логіка обгрунтування розподілу і послідовності вивчення матеріалу курсу 

базується на навчальній програмі курсу, навчальних планах, послідовності вико-

нання комерційних дій у практиці роботи віртуальних торговельних підприємств. 

Забезпечуючими дисциплінами курсу є: комерційна діяльність на ринку то-

варів та послуг, маркетинг, економіка підприємств,   основи психології та педаго-

гіки, статистика, комерційне право, економічний аналіз та інші. 

Після засвоєння курсу студент повинен знати: 



 

 основи електронної комерції; 

 структуру операцій по створенню власного віртуального комерційного підп-

риємства; 

 організацію та проведення комерційних операцій в середовищі Інтернет; 

 структуру і послідовність виконання елементів електронно-комерційної робо-

ти; 

 методику розрахунку показників ефективності  комерційних операцій у вірту-

альному просторі;  

Після засвоєння курсу студент повинен вміти: 

 Вільно орієнтуватися у середовищі електронної комерції; 

 Ефективно проводити операції щодо купівлі/продажу товарів та послуг; 

 Вибирати для власного бізнесу необхідне програмне забезпечення;  



        Розділ 1. Загальна характеристика  навчальної дисципліни  

 

        Таблиця 1. Загальна характеристика  навчальної дисципліни „Електронна 

комерція”  
Характеристика навчальної дисципліни 

1.Кількість кредитів за ECTS 3.  

2.Кількість модулів: денна 2, заочна. 

3. Нормативна 

4. Курс: денна 5, заочна. 

5. Семестр: денна 10, заочна . 

6. Денна форма навчання, годин : 90 - загальна кількість: 10 семестр 90. 

- лекції: 10 семестр 18. 

- практичні заняття: 10 семестр 30. 

- індивідуальна робота: 10 семестр 0 годин. 

- самостійна робота: 10 семестр 42. 

- вид підсумкового контролю: екзамен: 10 семестр - години 

- кількість годин на тиждень: 10 семестр 3 

7. Заочна форма навчання, годин:  - загальна кількість: семестр. 

- лекції:  семестр. 

- практичні заняття: семестр. 

- самостійна робота: семестр. 

- вид підсумкового контролю - екзамен:  семестр. 
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       Розділ 2. Робочий графiк   навчальної дисципліни  на семестр  

 

       Таблиця 2. Робочий графiк   навчальної дисципліни «Електронна комерція» 

на 10 семестр 2017/2018 навчального року  

Вид навчаль-

ного заняття 

Тижнів, годин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Аудиторне – 

48год., 

у т.ч.: 

4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 

- лекція - 18 

год. 

4  2  2  2  2  2  2  2  

- практичне - 

30 год. 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2.  ІКР – 0 год.                 

3. Самостійна 

робота студен-

та – 42 год., у 

т.ч. 

 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

- виконання 

домашніх за-

вдань - 22 

 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 

- підготовка до 

практичних за-

нять - 20 

 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 

4. Проведення 

поточної моду-

льної роботи 

       Х        Х 

5. Форма конт-

ролю: 

                

- ПМК                - 

- екзамен                Х 
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         Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни  з розподілом   

     навчального часу за видами навчальних занять 

 

         Таблиця 3. Тематичний план навчальної дисципліни “Електронна комер-

ція” 

 

№ 

з/п 

Назва модуля (розділу), 

теми 

Кількість годин за видами занять 

аудиторні заняття позааудито-

рні заняття 

разом лекції практичні 

 

самостійна 

робота 

 Модуль 1. „Засади функціо-

нування електронної комер-

ції в середовищі електронно-

го бізнесу” 

    

1. Тема 1. Загальна характерис-

тика середовища функціону-

вання е-комерції 
7 2 2 3 

2. Тема 2. Техніко-технологічна 

складова е-комерції 
11 2 4 5 

3. Тема 3. Електронна комерція в 

середовищі електронного біз-

несу 

9 2 2 5 

4.  Тема 4. Бізнес - планування в 

електронній комерції 
11 2 4 5 

 Модуль 2. „Основні структу-

рні елементи е-комерції” 

   

 

 

 

5. Тема 5. Комерційно-фінансові 

операції в процесі купівлі-

продажу товарів 

10 2 4 4 

6. Тема 6. Безпека в системі еле-

ктронної комерції 
11 2 4 5 

7. Тема 7. Реклама як засіб під-

вищення ефективності роботи 

системи е-комерції 

11 2 4 5 

8. Тема 8. Організація роботи ін-

терактивного електронного 

магазину 

11 2 4 5 

9. Тема 9. Забезпечення конку-

рентних переваг віртуального 

магазину щодо об’єктів тра-

диційної торгівлі 

9 2 2 5 

 Разом 90 18 30 42 
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     Розділ 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни 

 

        Таблиця 4. Технологічна карта   тематичного плану навчальної дисци-

пліни «Електронна комерція», яка викладається для студентів денної 

форми навчання 
Назва модуля (розділу), теми 

та 

питання теми (лекції) 

Обсяг 

годин 

Назва теми  та питан-

ня семінарського, 

практичного або лабо-

раторного заняття  

Обсяг 

годин 

Інформаційні 

джерела (поряд-

ковий номер  за 

переліком) 

1 2 3 4              5 

Модуль 1. „Засади функціону-

вання електронної комерції в 

середовищі електронного біз-

несу” 

    

Тема 1. Загальна характерис-

тика середовища функціону-

вання е-комерції  

Лекція 1. Загальна характерис-

тика середовища функціону-

вання е-комерції 

1. Еволюція середовища елект-

ронної комерції 

2. Структура середовища елек-

тронної комерції 

3.  Стан та перспективи розви-

тку середовища електронної 

комерції 

2 Практичне заняття 1 
“ Загальна характерис-
тика середовища функ-
ціонування е-комерції ” 
1. Еволюція середовища 
електронної комерції 
2. Структура середови-
ща електронної комерції 
3.  Стан та перспективи 
розвитку середовища 
електронної комерції 
Завдання:  
ознайомитись із розвит-
ком та загальною струк-
турою мережі Інтернет, 
отримати навички оп-
тимального налашту-
вання персонального 
комп’ютера для роботи 
у віртуальному просторі 

2 

 

О7,9,17, 

22,33,36Д 

Тема 2. Техніко-технологічна 

складова е-комерції 

Лекція 2. Техніко-технологічна 

складова е-комерції 

1. Поняття та класифікація те-

хнічної складової електронної 

комерції 

2. Характеристика структурних 

елементів технічної складової 

електронної комерції  

3. Технологічна складова елек-

тронної комерції 

2 Практичне заняття 2 
«Техніко-технологічна 
складова е-комерції» 
1. Поняття та класифі-
кація технічної складо-
вої електронної комерції 
2. Характеристика стру-
ктурних елементів тех-
нічної складової 
Завдання:  
ознайомитись із класи-
фікацією серверів та 
сайтів мережі Інтернет, 
отримати уявлення що-
до їх використання у 
електронній комерції 

2 О7,9,10,17 

19,22,36Д 
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Практичне заняття 3 
«Техніко-технологічна 
складова е-комерції» 
1. Технологічна складо-
ва електронної комерції 
Завдання:  
ознайомитись із класи-
фікацією адрес та про-
токолів у мережі Інтер-
нет, отримати уявлення 
щодо їх використання у 
електронній комерції 

2 О7,9,10,17 

19,22,36Д 

Тема 3. Електронна комерція в 

середовищі електронного біз-

несу 

Лекція 3. Електронна комерція 

в середовищі електронного бі-

знесу 

1. Визначення, сутність та ха-

рактеристика е-бізнесу 

2. Загальна інформація про е-

комерцію 

3. Характеристика форм е-

комерції. 

 

2 Практичне заняття 4 
„ Електронна комерція в 
середовищі електронно-
го бізнесу ” 
1. Визначення, сутність 
та характеристика е-
бізнесу 
2. Загальна інформація 
про е-комерцію 
3. Характеристика форм 
е-комерції. 
Завдання: 
Визначити місце е-
комерції у е-бізнесі, 
отримати уявлення що-
до форм е-комерції 

2 О2,3,4,7,9 

19,23,24Д 

Тема 4. Бізнес - планування в 

електронній комерції  

Лекція 4. Бізнес - планування в 

електронній комерції  

1. Загальні питання планування 

електронної комерції 

2. Маркетингова стратегія що-

до on-line-покупців 

3. Робота по реалізації власно-

го WEB-сервера 

 

2 Практичне заняття 5 
«Бізнес - планування в 
електронній комерції» 
1. Загальні питання пла-
нування електронної 
комерції 
2. Маркетингова страте-
гія щодо on-line-
покупців 
Завдання:  
ознайомитись із систем-
ним та довільним пла-
нуванням, отримати уя-
влення щодо їх викори-
стання у електронній 
комерції 

2 О1,2,3,4,5,7 

19,23,24Д 

Практичне заняття 6 
«Бізнес - планування в 
електронній комерції» 
1. Робота по реалізації 
власного WEB-сервера 
Завдання:  
ознайомитись із підхо-
дами щодо окремих 
елементів WEB-сервера, 
отримати уявлення що-
до їх використання у 
електронній комерції 

2 О1,2,3,4,5,7 

19,23,24Д 

Модуль 2. „Основні структур-

ні елементи е-комерції” 
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Тема 5. Комерційно-фінансові 

операції в процесі купівлі-

продажу товарів  

Лекція 5. Комерційно-

фінансові операції в процесі 

купівлі-продажу товарів  

1. Комерційна робота і віртуа-

льні трансакції  

2. Типи електронних платежів, 

що використовуються в комер-

ційній діяльності 

3. Вимоги до платіжних систем 

що обслуговують процеси ку-

півлі-продажу 

 

 

 

 

2 Практичне заняття 7 
“Комерційно-фінансові 
операції в процесі купі-
влі-продажу товарів” 
1. Комерційна робота і 
віртуальні трансакції  
Завдання:  
ознайомитись із загаль-
ною характеристикою 
віртуальних трансакцій, 
отримати навички вико-
ристання трансакційних 
операцій у віртуальному 
просторі 

2 О1,2,3,4,6,7,9 

19,23,24Д 

Практичне заняття 8 
“ Комерційно-фінансові 
операції в процесі купі-
влі-продажу товарів ” 
1. Типи електронних 
платежів, що викорис-
товуються в комерцій-
ній діяльності 
2. Вимоги до платіжних 
систем що обслуговують 
процеси купівлі-
продажу 
Завдання:  
ознайомитись із окре-
мими типами електрон-
них платежів, отримати 
навички їх використан-
ня у системі електронної 
комерції 

2 О1,2,3,4,6,7,9 

19,23,24Д 

Тема 6. Безпека в системі еле-

ктронної комерції 

Лекція 6. Безпека в системі 

електронної комерції  

1. Основи інформаційної без-

пеки у електронній комерції  

2. Захист від несанкціоновано-

го доступу до бізнес-

інформації  

3. Крадіжки грошей з пласти-

кових карт з використанням 

банкоматів 

4. Ідеальна модель служби ін-

формаційної безпеки 

2 Практичне заняття 9 
“Безпека в системі елек-
тронної комерції ” 
1. Основи інформацій-
ної безпеки у електрон-
ній комерції  
2. Захист від несанкціо-
нованого доступу до бі-
знес-інформації  
Завдання:  
ознайомитись із загаль-
ними підходами щодо 
інформаційної безпеки, 
отримати навички вико-
ристання захисних за-
ходів у системі елект-
ронної комерції 

2 О2,3,4,12 

24,26Д 
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  Практичне заняття 10 
“Безпека в системі елек-
тронної комерції ” 
1. Крадіжки грошей з 
пластикових карт з ви-
користанням банкоматів 
2. Ідеальна модель слу-
жби інформаційної без-
пеки  
Завдання:  
ознайомитись із моде-
лями служби безпеки, 
отримати навички щодо 
захисту фінансових ре-
сурсів системи елект-
ронної комерції 

2 О2,3,4,12 

24,26Д 

Тема 7. Реклама як засіб під-

вищення ефективності роботи 

системи е-комерції 

Лекція 7. Реклама як засіб під-

вищення ефективності роботи 

системи е-комерції 

1. Специфіка віртуальної рек-

лами та її використання у е-

комерції 

2. Характеристика основних 

методів рекламування товару у 

середовищі е-комерції 

3. Ефективність рекламних дій 

у віртуальному середовищі 

 

2 Практичне заняття 11 
„Реклама як засіб під-
вищення ефективності 
роботи системи е-
комерції” 
1. Специфіка віртуаль-
ної реклами та її вико-
ристання у е-комерції 
2. Характеристика осно-
вних методів рекламу-
вання товару у середо-
вищі е-комерції 
Завдання: ознайомити-
ся із специфікою віртуа-
льної реклами та її ви-
користання у е-комерції 

2 О7,8,9,17,  

19,24Д 

 

Практичне заняття 12 
„Реклама як засіб під-
вищення ефективності 
роботи системи е-
комерції” 
1. Ефективність реклам-
них дій у віртуальному 
середовищі 
Завдання: ознайомити-
ся із способами розра-
хунку ефективності рек-
ламних дій у системі е-
комерції. 

2 О7,8,9,17,  

19,24Д 
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Тема 8. Організація роботи ін-

терактивного електронного ма-

газину 

1. Лекція 8. Організація роботи 

інтерактивного електронного 

магазину  

2. 1. Поняття про інтерактивний 

е-магазин 

2. Основи організації віртуаль-

ного підприємства  

3. Системи управління в е-

магазині  

2 Практичне заняття 13 
“Організація роботи ін-
терактивного електрон-
ного магазину” 

3. 1. Поняття про інтерак-
тивний е-магазин 
2. Основи організації ві-
ртуального підприємст-
ва  
Завдання: ознайомити-
ся із основами організа-
ції віртуального підпри-
ємства, отримати навич-
ки побудови власного 
магазину 

2 О1, 4,7,9,12,17  

37Д 

Практичне заняття 14 
“ Організація роботи ін-
терактивного електрон-
ного магазину ” 
1. Системи управління в 
е-магазині  
Завдання: розглянути 
основні системи управ-
ління у е-магазині, 
отримати навички їх по-
будови 

2 О1, 4,7,9,12,17  

37Д 

Тема 9. Забезпечення конкуре-

нтних переваг віртуального ма-

газину щодо об’єктів тради-

ційної торгівлі  

Лекція 9. Забезпечення конку-

рентних переваг віртуального 

магазину щодо об’єктів тради-

ційної торгівлі  

4. 1. Питання організації елект-

ронної комерції 

2. Врахування чинників  ціно-

вої чутливості on-line покупців 

3. Конкуренція традиційних 

форм торгівлі з електронною 

комерцією 

2 Практичне заняття 15 
“Забезпечення конкуре-
нтних переваг віртуаль-
ного магазину щодо 
об’єктів традиційної то-
ргівлі” 

5. 1. Питання організації 
електронної комерції 
2. Врахування чинників  
цінової чутливості on-
line покупців 
3. Конкуренція тради-
ційних форм торгівлі з 
електронною комерцією 
Завдання: опанувати 
алгоритм забезпечення 
конкурентних переваг 
віртуального магазину 
щодо об’єктів традицій-
ної торгівлі, навчитися 
використовувати чинни-
ки цінової чутливості 
on-line покупців у сис-
темі е-комерції 

2 О1,5,7,9,17,  

35Д 

Всього, годин 18  30  
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Таблиця 5а. Технологічна карта   тематичного плану навчальної дисцип-

ліни «Електронна комерція», яка викладається для студентів заочно-

дистанційної форми навчання спеціальності 076м3 ТКД м та 0763 кв ТКД 

м кв «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма: 

«Товарознавство і комерційна діяльність», 5 курс  
Назва модуля (розділу), теми 

та 

питання теми (лекції) 

Обсяг 

годин 

Назва теми  та питан-

ня семінарського, 

практичного або лабо-

раторного заняття  

Обсяг 

годин 

Інформаційні 

джерела (поряд-

ковий номер  за 

переліком) 

1 2 3 4              5 

Модуль 1. „Засади функціону-

вання електронної комерції в 

середовищі електронного біз-

несу” 

    

Тема 1. Загальна характерис-

тика середовища функціону-

вання е-комерції  

Лекція 1. Загальна характерис-

тика середовища функціону-

вання е-комерції 

1. Еволюція середовища елект-

ронної комерції 

2. Структура середовища елек-

тронної комерції 

3.  Стан та перспективи розви-

тку середовища електронної 

комерції 

С Практичне заняття 1 
“ Загальна характерис-
тика середовища функ-
ціонування е-комерції ” 
1. Еволюція середовища 
електронної комерції 
2. Структура середови-
ща електронної комерції 
3.  Стан та перспективи 
розвитку середовища 
електронної комерції 
Завдання:  
ознайомитись із розвит-
ком та загальною струк-
турою мережі Інтернет, 
отримати навички оп-
тимального налашту-
вання персонального 
комп’ютера для роботи 
у віртуальному просторі 

С О7,9,17, 

22,33,36Д 

Тема 2. Техніко-технологічна 

складова е-комерції 

Лекція 2. Техніко-технологічна 

складова е-комерції 

1. Поняття та класифікація те-

хнічної складової електронної 

комерції 

2. Характеристика структурних 

елементів технічної складової 

електронної комерції  

3. Технологічна складова елек-

тронної комерції 

С Практичне заняття 2 
«Техніко-технологічна 
складова е-комерції» 
1. Поняття та класифі-
кація технічної складо-
вої електронної комерції 
2. Характеристика стру-
ктурних елементів тех-
нічної складової 
Завдання:  
ознайомитись із класи-
фікацією серверів та 
сайтів мережі Інтернет, 
отримати уявлення що-
до їх використання у 
електронній комерції 

2 О7,9,10,17 

19,22,36Д 
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Практичне заняття 3 
«Техніко-технологічна 
складова е-комерції» 
1. Технологічна складо-
ва електронної комерції 
Завдання:  
ознайомитись із класи-
фікацією адрес та про-
токолів у мережі Інтер-
нет, отримати уявлення 
щодо їх використання у 
електронній комерції 

2 О7,9,10,17 

19,22,36Д 

Тема 3. Електронна комерція в 

середовищі електронного біз-

несу 

Лекція 3. Електронна комерція 

в середовищі електронного бі-

знесу 

1. Визначення, сутність та ха-

рактеристика е-бізнесу 

2. Загальна інформація про е-

комерцію 

3. Характеристика форм е-

комерції. 

 

2 Практичне заняття 4 
„ Електронна комерція в 
середовищі електронно-
го бізнесу ” 
1. Визначення, сутність 
та характеристика е-
бізнесу 
2. Загальна інформація 
про е-комерцію 
3. Характеристика форм 
е-комерції. 
Завдання: 
Визначити місце е-
комерції у е-бізнесі, 
отримати уявлення що-
до форм е-комерції 

2 О2,3,4,7,9 

19,23,24Д 

Тема 4. Бізнес - планування в 

електронній комерції  

Лекція 4. Бізнес - планування в 

електронній комерції  

1. Загальні питання планування 

електронної комерції 

2. Маркетингова стратегія що-

до on-line-покупців 

3. Робота по реалізації власно-

го WEB-сервера 

 

С Практичне заняття 5 
«Бізнес - планування в 
електронній комерції» 
1. Загальні питання пла-
нування електронної 
комерції 
2. Маркетингова страте-
гія щодо on-line-
покупців 
Завдання:  
ознайомитись із систем-
ним та довільним пла-
нуванням, отримати уя-
влення щодо їх викори-
стання у електронній 
комерції 

С О1,2,3,4,5,7 

19,23,24Д 

Практичне заняття 6 
«Бізнес - планування в 
електронній комерції» 
1. Робота по реалізації 
власного WEB-сервера 
Завдання:  
ознайомитись із підхо-
дами щодо окремих 
елементів WEB-сервера, 
отримати уявлення що-
до їх використання у 
електронній комерції 

С О1,2,3,4,5,7 

19,23,24Д 

Модуль 2. „Основні структур-

ні елементи е-комерції” 
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Тема 5. Комерційно-фінансові 

операції в процесі купівлі-

продажу товарів  

Лекція 5. Комерційно-

фінансові операції в процесі 

купівлі-продажу товарів  

1. Комерційна робота і віртуа-

льні трансакції  

2. Типи електронних платежів, 

що використовуються в комер-

ційній діяльності 

3. Вимоги до платіжних систем 

що обслуговують процеси ку-

півлі-продажу 

 

 

 

 

С Практичне заняття 7 
“Комерційно-фінансові 
операції в процесі купі-
влі-продажу товарів” 
1. Комерційна робота і 
віртуальні трансакції  
Завдання:  
ознайомитись із загаль-
ною характеристикою 
віртуальних трансакцій, 
отримати навички вико-
ристання трансакційних 
операцій у віртуальному 
просторі 

С О1,2,3,4,6,7,9 

19,23,24Д 

Практичне заняття 8 
“ Комерційно-фінансові 
операції в процесі купі-
влі-продажу товарів ” 
1. Типи електронних 
платежів, що викорис-
товуються в комерцій-
ній діяльності 
2. Вимоги до платіжних 
систем що обслуговують 
процеси купівлі-
продажу 
Завдання:  
ознайомитись із окре-
мими типами електрон-
них платежів, отримати 
навички їх використан-
ня у системі електронної 
комерції 

С О1,2,3,4,6,7,9 

19,23,24Д 

Тема 6. Безпека в системі еле-

ктронної комерції 

Лекція 6. Безпека в системі 

електронної комерції  

1. Основи інформаційної без-

пеки у електронній комерції  

2. Захист від несанкціоновано-

го доступу до бізнес-

інформації  

3. Крадіжки грошей з пласти-

кових карт з використанням 

банкоматів 

4. Ідеальна модель служби ін-

формаційної безпеки 

С Практичне заняття 9 
“Безпека в системі елек-
тронної комерції ” 
1. Основи інформацій-
ної безпеки у електрон-
ній комерції  
2. Захист від несанкціо-
нованого доступу до бі-
знес-інформації  
Завдання:  
ознайомитись із загаль-
ними підходами щодо 
інформаційної безпеки, 
отримати навички вико-
ристання захисних за-
ходів у системі елект-
ронної комерції 

С О2,3,4,12 

24,26Д 
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  Практичне заняття 10 
“Безпека в системі елек-
тронної комерції ” 
1. Крадіжки грошей з 
пластикових карт з ви-
користанням банкоматів 
2. Ідеальна модель слу-
жби інформаційної без-
пеки  
Завдання:  
ознайомитись із моде-
лями служби безпеки, 
отримати навички щодо 
захисту фінансових ре-
сурсів системи елект-
ронної комерції 

С О2,3,4,12 

24,26Д 

Тема 7. Реклама як засіб під-

вищення ефективності роботи 

системи е-комерції 

Лекція 7. Реклама як засіб під-

вищення ефективності роботи 

системи е-комерції 

1. Специфіка віртуальної рек-

лами та її використання у е-

комерції 

2. Характеристика основних 

методів рекламування товару у 

середовищі е-комерції 

3. Ефективність рекламних дій 

у віртуальному середовищі 

 

С Практичне заняття 11 
„Реклама як засіб під-
вищення ефективності 
роботи системи е-
комерції” 
1. Специфіка віртуаль-
ної реклами та її вико-
ристання у е-комерції 
2. Характеристика осно-
вних методів рекламу-
вання товару у середо-
вищі е-комерції 
Завдання: ознайомити-
ся із специфікою віртуа-
льної реклами та її ви-
користання у е-комерції 

С О7,8,9,17,  

19,24Д 

 

Практичне заняття 12 
„Реклама як засіб під-
вищення ефективності 
роботи системи е-
комерції” 
1. Ефективність реклам-
них дій у віртуальному 
середовищі 
Завдання: ознайомити-
ся із способами розра-
хунку ефективності рек-
ламних дій у системі е-
комерції. 

С О7,8,9,17,  

19,24Д 
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Тема 8. Організація роботи ін-

терактивного електронного ма-

газину 

6. Лекція 8. Організація роботи 

інтерактивного електронного 

магазину  

7. 1. Поняття про інтерактивний 

е-магазин 

2. Основи організації віртуаль-

ного підприємства  

3. Системи управління в е-

магазині  

С Практичне заняття 13 
“Організація роботи ін-
терактивного електрон-
ного магазину” 

8. 1. Поняття про інтерак-
тивний е-магазин 
2. Основи організації ві-
ртуального підприємст-
ва  
Завдання: ознайомити-
ся із основами організа-
ції віртуального підпри-
ємства, отримати навич-
ки побудови власного 
магазину 

С О1, 4,7,9,12,17  

37Д 

Практичне заняття 14 
“ Організація роботи ін-
терактивного електрон-
ного магазину ” 
1. Системи управління в 
е-магазині  
Завдання: розглянути 
основні системи управ-
ління у е-магазині, 
отримати навички їх по-
будови 

С О1, 4,7,9,12,17  

37Д 

Тема 9. Забезпечення конкуре-

нтних переваг віртуального ма-

газину щодо об’єктів тради-

ційної торгівлі  

Лекція 9. Забезпечення конку-

рентних переваг віртуального 

магазину щодо об’єктів тради-

ційної торгівлі  

9. 1. Питання організації елект-

ронної комерції 

2. Врахування чинників  ціно-

вої чутливості on-line покупців 

3. Конкуренція традиційних 

форм торгівлі з електронною 

комерцією 

С Практичне заняття 15 
“Забезпечення конкуре-
нтних переваг віртуаль-
ного магазину щодо 
об’єктів традиційної то-
ргівлі” 

10. 1. Питання організації 
електронної комерції 
2. Врахування чинників  
цінової чутливості on-
line покупців 
3. Конкуренція тради-
ційних форм торгівлі з 
електронною комерцією 
Завдання: опанувати 
алгоритм забезпечення 
конкурентних переваг 
віртуального магазину 
щодо об’єктів традицій-
ної торгівлі, навчитися 
використовувати чинни-
ки цінової чутливості 
on-line покупців у сис-
темі е-комерції 

С О1,5,7,9,17,  

35Д 

Всього, годин 2  6  

С – Самостійна робота у міжсесійний період 
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Таблиця 5б. Технологічна карта   тематичного плану навчальної дисцип-

ліни «Електронна комерція», яка викладається для студентів заочно-

дистанційної форми навчання спеціальності 076м3 ТКД м та 0763 кв ТКД 

м кв «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма: 

«Товарознавство і комерційна діяльність», 5 курс  
 

Назва модуля (розділу), теми 

та 

питання теми (лекції) 

Обсяг 

годин 

Назва теми  та питан-

ня семінарського, 

практичного або лабо-

раторного заняття  

Обсяг 

годин 

Інформаційні 

джерела (поряд-

ковий номер  за 

переліком) 

1 2 3 4              5 

Модуль 1. „Засади функціону-

вання електронної комерції в 

середовищі електронного біз-

несу” 

    

Тема 1. Загальна характерис-

тика середовища функціону-

вання е-комерції  

Лекція 1. Загальна характерис-

тика середовища функціону-

вання е-комерції 

1. Еволюція середовища елект-

ронної комерції 

2. Структура середовища елек-

тронної комерції 

3.  Стан та перспективи розви-

тку середовища електронної 

комерції 

2 Практичне заняття 1 
“ Загальна характерис-
тика середовища функ-
ціонування е-комерції ” 
1. Еволюція середовища 
електронної комерції 
2. Структура середови-
ща електронної комерції 
3.  Стан та перспективи 
розвитку середовища 
електронної комерції 
Завдання:  
ознайомитись із розвит-
ком та загальною струк-
турою мережі Інтернет, 
отримати навички оп-
тимального налашту-
вання персонального 
комп’ютера для роботи 
у віртуальному просторі 

С О7,9,17, 

22,33,36Д 

Тема 2. Техніко-технологічна 

складова е-комерції 

Лекція 2. Техніко-технологічна 

складова е-комерції 

1. Поняття та класифікація те-

хнічної складової електронної 

комерції 

2. Характеристика структурних 

елементів технічної складової 

електронної комерції  

3. Технологічна складова елек-

тронної комерції 

2 Практичне заняття 2 
«Техніко-технологічна 
складова е-комерції» 
1. Поняття та класифі-
кація технічної складо-
вої електронної комерції 
2. Характеристика стру-
ктурних елементів тех-
нічної складової 
Завдання:  
ознайомитись із класи-
фікацією серверів та 
сайтів мережі Інтернет, 
отримати уявлення що-
до їх використання у 
електронній комерції 

2 О7,9,10,17 

19,22,36Д 
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Практичне заняття 3 
«Техніко-технологічна 
складова е-комерції» 
1. Технологічна складо-
ва електронної комерції 
Завдання:  
ознайомитись із класи-
фікацією адрес та про-
токолів у мережі Інтер-
нет, отримати уявлення 
щодо їх використання у 
електронній комерції 

 О7,9,10,17 

19,22,36Д 

Тема 3. Електронна комерція в 

середовищі електронного біз-

несу 

Лекція 3. Електронна комерція 

в середовищі електронного бі-

знесу 

1. Визначення, сутність та ха-

рактеристика е-бізнесу 

2. Загальна інформація про е-

комерцію 

3. Характеристика форм е-

комерції. 

 

2 Практичне заняття 4 
„ Електронна комерція в 
середовищі електронно-
го бізнесу ” 
1. Визначення, сутність 
та характеристика е-
бізнесу 
2. Загальна інформація 
про е-комерцію 
3. Характеристика форм 
е-комерції. 
Завдання: 
Визначити місце е-
комерції у е-бізнесі, 
отримати уявлення що-
до форм е-комерції 

2 О2,3,4,7,9 

19,23,24Д 

Тема 4. Бізнес - планування в 

електронній комерції  

Лекція 4. Бізнес - планування в 

електронній комерції  

1. Загальні питання планування 

електронної комерції 

2. Маркетингова стратегія що-

до on-line-покупців 

3. Робота по реалізації власно-

го WEB-сервера 

 

2 Практичне заняття 5 
«Бізнес - планування в 
електронній комерції» 
1. Загальні питання пла-
нування електронної 
комерції 
2. Маркетингова страте-
гія щодо on-line-
покупців 
Завдання:  
ознайомитись із систем-
ним та довільним пла-
нуванням, отримати уя-
влення щодо їх викори-
стання у електронній 
комерції 

2 О1,2,3,4,5,7 

19,23,24Д 

Практичне заняття 6 
«Бізнес - планування в 
електронній комерції» 
1. Робота по реалізації 
власного WEB-сервера 
Завдання:  
ознайомитись із підхо-
дами щодо окремих 
елементів WEB-сервера, 
отримати уявлення що-
до їх використання у 
електронній комерції 

С О1,2,3,4,5,7 

19,23,24Д 

Модуль 2. „Основні структур-

ні елементи е-комерції” 
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Тема 5. Комерційно-фінансові 

операції в процесі купівлі-

продажу товарів  

Лекція 5. Комерційно-

фінансові операції в процесі 

купівлі-продажу товарів  

1. Комерційна робота і віртуа-

льні трансакції  

2. Типи електронних платежів, 

що використовуються в комер-

ційній діяльності 

3. Вимоги до платіжних систем 

що обслуговують процеси ку-

півлі-продажу 

 

 

 

 

С Практичне заняття 7 
“Комерційно-фінансові 
операції в процесі купі-
влі-продажу товарів” 
1. Комерційна робота і 
віртуальні трансакції  
Завдання:  
ознайомитись із загаль-
ною характеристикою 
віртуальних трансакцій, 
отримати навички вико-
ристання трансакційних 
операцій у віртуальному 
просторі 

2 О1,2,3,4,6,7,9 

19,23,24Д 

Практичне заняття 8 
“ Комерційно-фінансові 
операції в процесі купі-
влі-продажу товарів ” 
1. Типи електронних 
платежів, що викорис-
товуються в комерцій-
ній діяльності 
2. Вимоги до платіжних 
систем що обслуговують 
процеси купівлі-
продажу 
Завдання:  
ознайомитись із окре-
мими типами електрон-
них платежів, отримати 
навички їх використан-
ня у системі електронної 
комерції 

С О1,2,3,4,6,7,9 

19,23,24Д 

Тема 6. Безпека в системі еле-

ктронної комерції 

Лекція 6. Безпека в системі 

електронної комерції  

1. Основи інформаційної без-

пеки у електронній комерції  

2. Захист від несанкціоновано-

го доступу до бізнес-

інформації  

3. Крадіжки грошей з пласти-

кових карт з використанням 

банкоматів 

4. Ідеальна модель служби ін-

формаційної безпеки 

С Практичне заняття 9 
“Безпека в системі елек-
тронної комерції ” 
1. Основи інформацій-
ної безпеки у електрон-
ній комерції  
2. Захист від несанкціо-
нованого доступу до бі-
знес-інформації  
Завдання:  
ознайомитись із загаль-
ними підходами щодо 
інформаційної безпеки, 
отримати навички вико-
ристання захисних за-
ходів у системі елект-
ронної комерції 

С О2,3,4,12 

24,26Д 
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  Практичне заняття 10 
“Безпека в системі елек-
тронної комерції ” 
1. Крадіжки грошей з 
пластикових карт з ви-
користанням банкоматів 
2. Ідеальна модель слу-
жби інформаційної без-
пеки  
Завдання:  
ознайомитись із моде-
лями служби безпеки, 
отримати навички щодо 
захисту фінансових ре-
сурсів системи елект-
ронної комерції 

С О2,3,4,12 

24,26Д 

Тема 7. Реклама як засіб під-

вищення ефективності роботи 

системи е-комерції 

Лекція 7. Реклама як засіб під-

вищення ефективності роботи 

системи е-комерції 

1. Специфіка віртуальної рек-

лами та її використання у е-

комерції 

2. Характеристика основних 

методів рекламування товару у 

середовищі е-комерції 

3. Ефективність рекламних дій 

у віртуальному середовищі 

 

С Практичне заняття 11 
„Реклама як засіб під-
вищення ефективності 
роботи системи е-
комерції” 
1. Специфіка віртуаль-
ної реклами та її вико-
ристання у е-комерції 
2. Характеристика осно-
вних методів рекламу-
вання товару у середо-
вищі е-комерції 
Завдання: ознайомити-
ся із специфікою віртуа-
льної реклами та її ви-
користання у е-комерції 

С О7,8,9,17,  

19,24Д 

 

Практичне заняття 12 
„Реклама як засіб під-
вищення ефективності 
роботи системи е-
комерції” 
1. Ефективність реклам-
них дій у віртуальному 
середовищі 
Завдання: ознайомити-
ся із способами розра-
хунку ефективності рек-
ламних дій у системі е-
комерції. 

С О7,8,9,17,  

19,24Д 
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Тема 8. Організація роботи ін-

терактивного електронного ма-

газину 

11. Лекція 8. Організація роботи 

інтерактивного електронного 

магазину  

12. 1. Поняття про інтерактивний 

е-магазин 

2. Основи організації віртуаль-

ного підприємства  

3. Системи управління в е-

магазині  

С Практичне заняття 13 
“Організація роботи ін-
терактивного електрон-
ного магазину” 

13. 1. Поняття про інтерак-
тивний е-магазин 
2. Основи організації ві-
ртуального підприємст-
ва  
Завдання: ознайомити-
ся із основами організа-
ції віртуального підпри-
ємства, отримати навич-
ки побудови власного 
магазину 

С О1, 4,7,9,12,17  

37Д 

Практичне заняття 14 
“ Організація роботи ін-
терактивного електрон-
ного магазину ” 
1. Системи управління в 
е-магазині  
Завдання: розглянути 
основні системи управ-
ління у е-магазині, 
отримати навички їх по-
будови 

С О1, 4,7,9,12,17  

37Д 

Тема 9. Забезпечення конкуре-

нтних переваг віртуального ма-

газину щодо об’єктів тради-

ційної торгівлі  

Лекція 9. Забезпечення конку-

рентних переваг віртуального 

магазину щодо об’єктів тради-

ційної торгівлі  

14. 1. Питання організації елект-

ронної комерції 

2. Врахування чинників  ціно-

вої чутливості on-line покупців 

3. Конкуренція традиційних 

форм торгівлі з електронною 

комерцією 

С Практичне заняття 15 
“Забезпечення конкуре-
нтних переваг віртуаль-
ного магазину щодо 
об’єктів традиційної то-
ргівлі” 

15. 1. Питання організації 
електронної комерції 
2. Врахування чинників  
цінової чутливості on-
line покупців 
3. Конкуренція тради-
ційних форм торгівлі з 
електронною комерцією 
Завдання: опанувати 
алгоритм забезпечення 
конкурентних переваг 
віртуального магазину 
щодо об’єктів традицій-
ної торгівлі, навчитися 
використовувати чинни-
ки цінової чутливості 
on-line покупців у сис-
темі е-комерції 

С О1,5,7,9,17,  

35Д 

Всього, годин 8  8  

С – Самостійна робота у міжсесійний період 
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           Розділ 5. Самостійна робота студентів, що вивчають навчальну дис-

ципліну „Електронна комерція” 

 

     При викладанні навчальної дисципліни „Електронна комерціяі” використо-

вуються наступні види та форми самостійної роботи студентів:    

1. Підготовка до поточних аудиторних занять: 

-  вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій; 

-  виконання домашніх завдань; 

-  підготовка до практичних  занять; 

-  підготовка до модульної контрольної роботи. 

   2.  Пошуково - аналітична робота: 

-   пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою ди-

сципліни; 

-    написання реферату (есе) за заданою проблематикою; 

-    аналітичний огляд наукової публікації; 

-  практикум з навчальної дисципліни з використанням програмного забезпе-

чення; 

-  аналіз конкретної практичної ситуації та підготовка аналітичної записки (Case 

study). 

  3.    Наукова робота: 

-   участь у наукових конференціях і семінарах; 

-   підготовка наукових публікацій. 

     При викладанні навчальної дисципліни „Електронна комерція” застосову-

ються наступні засоби контролю виконання видів та форм самостійної роботи 

студентів:  

1. Підготовка до поточних аудиторних занять:  

- контроль участі студентів у обговоренні питань на лекціях і практичних за-

няттях; 

- перевірка правильності виконання завдань; 

- написання модульної контрольної роботи. 

2. Пошуково - аналітична робота: 

- розгляд підготовлених матеріалів в процесі пошуку (підбору) та огляду літе-

ратурних джерел за заданою проблематикою дисципліни під час аудиторних  

занять; 

- обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під час аудиторних занять; 

- обговорення результатів проведеної роботи щодо аналітичного огляду науко-

вої публікації під час аудиторних занять; 

- розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі при аналізі конкретної 

практичної ситуації та підготовці аналітичної записки (Case study); 

- перевірка правильності виконання завдань навчальної дисципліни при роботі 

з: практикумом та програмним забезпеченням (Excel; Microsoft Publisher). 

3. Наукова робота: 

- доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах; 
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- обговорення із викладачем матеріалів при підготовці наукових публікацій, 

подача до друку. 

 

  Розділ 6. Методики активізації процесу навчання студентів, що вивчають 

навчальну дисципліну „Електронна комерція” 

 

      Основними методиками, що активізують пізнавальний процес під час на-

вчання студентів є: 

    При проведенні лекційних занять 

     Кожна лекція має проблемний характер: висвітлюються сучасні тенденції 

розвитку електронної комерції, характеризуються її основні форми, розгляда-

ються основні методи планування, рекламування та захисту у віртуальних тор-

говельних системах, наводиться алгоритм формування та використання основ-

них переваг електронної комерції перед традиційними формами торгівлі. На 

кожній лекції використовується тематично спрямований слайдово-

презентаційний комплекс. 

     При проведенні практичних занять 

     Розв’язок ситуаційних завдань з використанням матеріалу Case study «Ве-

чірка». 

      Індивідуальна презентація розробленого макету сайту віртуального мага-

зину, що складається (як мінімум) із десяти повно функціональних WEB-

сторінок.  

Захист та тлумачення результатів аудиторного завдання щодо визначення 

оптимальних засобів Інтернет-реклами. 

Доповідь та захист власної думки щодо окремих тематично спрямованих пи-

тань дисципліни. 

 

 

Розділ 7. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів, 

що вивчають навчальну дисципліну „Електронна комерція” 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ПІДГОТОВКИ ДО ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОН-

ТРОЛЮ 

ПИТАННЯ ДО МОДУЛЯ 1 

 

1.         Еволюція середовища електронної комерції 

2.         Виникнення середовища електронної комерції 

3.         Створення першої версії ARPANET 

4.         Ріст і зміна ARPANET у 70-х роках 

5.         Розвиток середовища електронної комерції у 80-х роках 

6.         Зміни середовища електронної комерції у 90-х роках і пришестя 

WWW 

    7.       Поняття та класифікація технічної складової електронної комерції 
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8.       Характеристика структурних елементів технічної складової електрон-

ної комерції 

9.      Технологічна складова електронної комерції 

10.      Визначення, сутність та характеристика електронного бізнесу 

11.      Загальна інформація про електронну комерцію 

12.      Характеристика форм електронної комерції 

13.      Проблеми розвитку електронної комерції в Україні 

14.      Загальні питання планування електронної комерції 

15.      Маркетингова стратегія по відношенню до on-line покупців 

16.      Робота щодо реалізації технічної платформи електронної комерції 

 

ПИТАННЯ ДО МОДУЛЯ 2 

 

17.     Комерційна робота і віртуальні трансакції 

18.     Типи електронних платежів, що використовуються в комерційній дія-

льності 

19.     Вимоги до платіжних систем, що обслуговують процеси купівлі-

продажу 

20.     Питання захисту інформації в електронної комерції 

21.     Види та коротка характеристика головних способів захисту інформації 

22.     Криптографія,  її методи та застосування у електронній комерції 

23.     Специфіка віртуальної реклами та її використання у електронній коме-

рції 

24.     Характеристика основних методів рекламування товару у середовищі 

електронної комерції 

25.     Ефективність рекламних дій у віртуальному середовищі  

26.     Поняття про інтерактивний електронний магазин 

27.      Основи організації віртуального підприємства 

28.      Системи управління у електронному магазині 

29.      Питання організації електронної комерції 

30.      Врахування чинників  цінової чутливості on-line покупців у віртуаль-

ному середовищі 

31.      Конкуренція традиційних форм торгівлі з електронною комерцією 

 

 

ПРИКЛАД ПОБУДОВИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОН-

ТРОЛЮ 

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

„Полтавський університет економіки і торгівлі” 

Кафедра комерційної діяльності та підприємництва 

Поточний контроль з дисципліни „Електронна комерція” 

за 1-м модулем „Засади функціонування електронної комерції в середо-

вищі електронного бізнесу” 
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Частина 1. Теоретичні завдання, що потребують стислої відповіді.* 

1. Охарактеризувати структуру мережі Internet 

2. Навести та охарактеризувати класифікаційну схему WEB-серверів 

3. Охарактеризувати систему адресації, що використовується для персоні-

фікації сторінок електронного магазину  в мережі Internet 

*Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали. 

 

Частина 2. Тестове завдання* 

Сервери управління трафіком це: 

1. Потужні комп’ютери пересічних користувачів; 

2. Потужні комп’ютери, що знаходять для користувача інформацію та пере-

напрвляють його до такої інформації; 

3. Потужні комп’ютери наукових установ та бізнес-офісів 

*Правильна відповідь оцінюється у 1 бали. 

 

Частина 3. Практичне завдання* 

Із трьох наведених засобів реклами (візитна сторінка; адреса сторінки та 

гіперпосилання) визначити найбільш ефективний. Відповідь обґрунтувати 

*Правильний розв’язок задачі оцінюється у 3 бали. 

 

 

Затверджені на засіданні кафедри комерційної діяльності і підприємництва 

Протокол №_______від____________________ 

Завідувач кафедри ___________________________Балабан П.Ю. 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

(ЕКЗАМЕНУ) 

 

1.        Еволюція середовища електронної комерції 

2.         Виникнення середовища електронної комерції 

3.         Створення першої версії ARPANET 

4.         Ріст і зміна ARPANET у 70-х роках 

5.         Розвиток середовища електронної комерції у 80-х роках 

6.         Зміни середовища електронної комерції у 90-х роках і пришестя 

WWW 

7.       Поняття та класифікація технічної складової електронної комерції 

8.       Характеристика структурних елементів технічної складової електрон-

ної комерції 

9.      Технологічна складова електронної комерції 

10.      Визначення, сутність та характеристика електронного бізнесу 

11.      Загальна інформація про електронну комерцію 

12.      Характеристика форм електронної комерції 

13.      Проблеми розвитку електронної комерції в Україні 
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14.      Загальні питання планування електронної комерції 

15.      Маркетингова стратегія по відношенню до on-line покупців 

16.      Робота щодо реалізації технічної платформи електронної комерції 

17.     Комерційна робота і віртуальні транзакції 

18.     Типи електронних платежів, що використовуються в комерційній дія-

льності 

19.     Вимоги до платіжних систем, що обслуговують процеси купівлі-

продажу 

20.     Питання захисту інформації в електронної комерції 

21.     Види та коротка характеристика головних способів захисту інформації 

22.     Криптографія,  її методи та застосування у електронній комерції 

23.     Специфіка віртуальної реклами та її використання у електронній коме-

рції 

24.     Характеристика основних методів рекламування товару у середовищі 

електронної комерції 

25.     Ефективність рекламних дій у віртуальному середовищі  

26.     Поняття про інтерактивний електронний магазин 

27.      Основи організації віртуального підприємства 

28.      Системи управління у електронному магазині 

29.      Питання організації електронної комерції 

30.      Врахування чинників  цінової чутливості on-line покупців у віртуаль-

ному середовищі 

31.      Конкуренція традиційних форм торгівлі з електронною комерцією 

 

 

ПРИКЛАД ПОБУДОВИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України 

29 березня 2012 року № 384 

                                                                                                            Форма № Н-5.05 

 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень           магістр 

Спеціальність 076м3 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма: 

«Товарознавство і комерційна діяльність», Семестр  10 

Навчальна дисципліна    Електронна комерція 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  1 

 

1. Еволюція середовища електронної торгівлі 

2. Комерційна робота і віртуальні трансакції 

3. У середовищі Microsoft Excel розрахувати ефективність різних рекламних засобів 

4. У середовищі Microsoft Publisher створити „Домашню сторінку” та сторінку „Інформація 
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про відвідувача” сайту електронної комерційної структури 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри Комерційної діяльності та підприємництва 

Протокол №____  від «____» ________________ 201__року 

Завідувач кафедри _________________________________________________Балабан П.Ю. 

  Екзаменатор  _______________________________________________    Хурса М.М. 

Кожне правильно виконане завдання білету оцінюється у 10 балів 

 

Оцінка рівня знань при проведенні модульного поточного контролю 

     Оцінка „відмінно”: студент має систематизовані та глибокі знання навча-

льного матеріалу, відповідь повна, студент володіє поняттями теми, вміє без 

помилок виконувати практичні завдання, які передбачені програмою дисциплі-

ни, засвоїв рекомендовану основну літературу та ознайомився з додатковою лі-

тературою; викладає матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення й 

висновки, наводить практичні приклади у контексті тематичного теоретичного 

матеріалу; виконав завдання творчо та в повному обсязі, задача розв’язана із 

ґрунтовним поясненням. 

    Оцінка „добре”: студент повністю засвоїв навчальний матеріал з навчаль-

ної дисципліни, знає основну літературу. Уміє виконувати завдання, викладає 

матеріал у логічній послідовності, робить певні узагальнення і висновки, але не 

наводить практичних прикладів у контексті тематичного теоретичного матері-

алу або допускає незначні помилки у формуванні термінів, категорій, невеликі 

арифметичні помилки у розрахунках при вирішенні практичних завдань. 

  Оцінка „задовільно”: студент в цілому ознайомлений із питанням, але не-

повно, неточно використовує окремі поняття, є грубі помилки, робота виконана 

формально, має ознаки несамостійного мислення, завдання виконано частково, 

задача розв’язана без пояснення. 

Оцінка „незадовільно”: студент не засвоїв навчальний матеріал, дає непра-

вильні відповіді на поставлені теоретичні питання, не розуміє поняття теми; за-

вдання виконано неправильно, задача не розв’язана, робота не відповідає вимо-

гам щодо оформлення. 

 

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до екзаменаційної 

відомості і враховуються при виставленні підсумкового балу з навчальної дис-

ципліни „Бізнес-планування в туристичному бізнесі”. 
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Таблиця 7. Розрахунок балів, що отримують студенти за результатами ви-

вчення навчальної дисципліни „Електронна комерція” 

Форма навчальної 

роботи 

Вид навчальної роботи Кількість ба-

лів (для одно-

го студента) 

Разом балів 

Аудиторна    

   1.1. Лекція 1.Відвідування 18х0,25 4,5 

   1.2. Практичні за-

няття 

1. Відвідування 30х0,25 7,5 

2. Відповіді при опитуванні (не мен-

ше 2 опитувань) 

2х5 10 

3. Виконання навчальних завдань 3 завдання  26 

4. Доповіді з рефератами ( не менше 

1 реферату) 

1х5 5 

5. Поточні модульні роботи (ПМР) 2х10 20 

Разом   73 

Самостійна робота 

та індивідуально-

консультативна 

робота 

1. Підготовка до практичних занять  

27х1 27 

2. Вивчення окремих тем або питань, 

що передбачені робочою програмою 

для самостійного опрацювання 

3. Виконання індивідуальних за-

вдань, пошук та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою 

Підсумковий конт-

роль 

Екзамен у випадку зароблених за се-

местр 90-100 балів проставляється за 

поточною успішністю 

73+27 100 

Екзамен у випадку зароблених за се-

местр 60-89 балів проходить за кла-

сичною схемою 

Зароблені за 

семестр бали + 

оцінка на екза-

мені 

 

Разом   100 100 

 

          Таблиця 8. Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсумко-

вого контролю з навчальної дисципліни «Електронна комерція» 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності  

Оцінка за шка-

лою ESTC 
Оцінка за національною шкалою 

  90-100 A відмінно  

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

         35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

             0-34  
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
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 Таблиця 9. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення 

навчальної дисципліни «Електронна комерція» 
Форма роботи Вид роботи Бали 

1.  Навчальна 

1. Виконання індивідуальних 

навчально-дослідних завдань 

підвищеної складності 

 

10 

2. Участь у предметних олімпі-

адах 

5 

3. Участь у конкурсах на кра-

щого знавця дисципліни 

5 

2. Науково-дослідна 

1.Участь у наукових гуртках 2 

2. Участь у конкурсах студент-

ських робіт: університетських, 

міжвузівських, всеукраїнських, 

міжнародних 

 

5 

 

 

3. Участь у наукових студент-

ських конференціях: універси-

тетських, міжвузівських, все-

українських, міжнародних 

 

 

3 

 

Розділ 8. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього 

процесу з навчальної дисципліни „Електронна комерція” 

 

           Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього процесу з 

навчальної дисципліни ”Електронна комерція” охоплює: 

     1.  Прикладна програма Microsoft Publisher – для створення WEB-сторінок 

індивідуального сайту віртуального комерційного підприємства. 

2. Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних 

продуктів Microsoft Office: 

- Microsoft Office Word – текстовий процесор для створення звітів; 

- Microsoft Office Excel – табличний процесор для виконання завдання що-

до розрахунку ефективності засобів Інтернет-реклами; 

- Microsoft Office Outlook – персональний комунікатор для підтримання 

спільної мереженої роботи; 

- Microsoft Office Power Point – застосовується для підготовки та показу 

презентацій; 

- Microsoft Office Access – управління базами даних; 

- Microsoft Office Project – управління проектами. 

3. Спеціалізоване програмне забезпечення мережі Інтернет для 

комп’ютерної підтримки освітнього процесу з навчальної дисципліни „Еле-

ктронна комерція”: 

-  Платіжні системи Paycash,Webmoney, Paypal  – з метою ознайомлення сту-

дентів із схемою проведення електронних платежів; 
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- Внутрішньо корпоративні електронні торговельні майданчик компанії 

ДТЭК (tenders.dtek.com) – з метою ознайомлення студентів із схемою прове-

дення електронних торгів; 

- Електронні аукціони http://bigl.ua/, http://www.ebay.com/ - з метою ознайо-

млення студентів із схемою проведення електронних торгів на аукціоні; 
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