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1. Мета дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння теоретичних і прикладних 

знань щодо методів і процесів електронного бізнесу; визначення основних 

принципів функціонування ринку електронної комерції; використанні знань про 

системи електронного бізнесу в управлінні, плануванні та фінансовому контролі 

електронного магазину.  

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на:  Практикум з 

інформаційних і комунікаційних технологій, Особисті фінанси, Основи 

підприємництва. 

 

3. Результати навчання 

Програмний 

результат навчання 

Методи 

навчання 
Форми оцінювання 

Результати 

навчання за 

дисципліною  
ПРН 4. 

Використовувати 

сучасні комп’ютерні і 

телекомунікаційні 

технології обміну та 

розповсюдження 

професійно-

спрямованої інформації 

у сфері 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності. 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

усне та письмове 

опитування 

ПРН 4.1 знати 

корпоративні 

стандарти 

інтегрованих 

інформаційних систем; 

ПРН 4.2 володіти 

методичним 

інструментарієм основ 

web-бізнесу. 

ПРН 6. Вміти 

працювати в команді, 

мати навички 

міжособистісної 

взаємодії, які 

дозволяють досягати 

професійних цілей. 

лекційні і 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

тестові завдання, 

розрахунково-графічна 

робота, екзамен 

ПРН 6.1 вільно 

користуватися 

понятійним апаратом; 

ПРН 6.2 формувати і 

аналізувати стан 

електронної торгівлі з 

метою створення 

стратегічних 

конкурентних переваг 

для організації. 

ПРН 12. Володіти 

методами та 

інструментарієм для 

обґрунтування 

управлінських рішень 

щодо створення й 

функціонування 

підприємницьких, 

торговельних і 

біржових структур 

лекційні і 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

усне та письмове 

опитування 

ПРН 12.1 знати і 

розуміти теоретичні 

основи знання з засад 

електронного бізнесу 

ПРН 12.2 аналізувати 

фінансову, нормативну 

і економіко-

технологічну 

інформацію у області 

електронної комерції 
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4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 Формування бізнес-моделі підприємства 

Змістовий модуль 1. Моделі та стратегії електронного бізнесу 

Електронна комерція в інформаційному секторі економіки. Електронна 

комерція як навчальна дисципліна. Принципи влаштування глобальної 

комп’ютерної мережі Інтернет. Інтернет породжує нові форми соціальної та 

економічної діяльності людей. Види підключення абонентів до Інтернет: 

Тимчасове IP-підключення. Постійне IP-підключення. Найпоширеніші послуги 

Інтернет: WWW-послуга. FTP-послуга. Електронна пошта (E-mail). Інтернет-

пейджери. Web-сайт. Класифікація Web-сайтів. Принципи влаштування Інтернет. 

Е-бізнес і Е-комерція, загальні поняття. Електронний торговельний центр. 

Електронний підпис. Переваги Е-комерції. Засади створення систем Екомерції. Оф-

лайновий бізнес. Он-лайновий бізнес. Бізнес-процес. Прямі продажі через Internet. 

Змістовий модуль 2. Архітектура електронного бізнесу 

Використання технології Intranet для внутрішніх потреб компанії. Загальні 

засади. Intranet. Extranet. Вплив Intranet на бізнес-процеси в компанії. Архітектура 

Intranet. Клієнт-сервер. Intranet на пострадянському просторі. Вплив специфіки 

національного бізнесу на Intranet. Загальні засади функціонування Іntranet та 

Extranet. Основні технології (або підходи) до побудови Інтранет: корпоративні 

портали, ECM системи (Enterprise Content Management), соціальні мережі, 

корпоративний портал Інтранет. Технології World Wide Web. Архітектура Intranet. 

Клієнт-сервер (client-server) та риси, які їм властиві. Створення та використання 

мереж типу Extranet. Важливі функції безпеки в рамках Екстранет :аутентифікація 

і авторизація. Корпоративне застосування та використання Екстранет. 

Традиційними напрямками застосування Intranet. Intranet на пострадянському 

просторі. Вплив специфіки національного бізнесу на Intranet. Вплив Intranet на 

бізнес-процеси в компанії. Різниця між Інтернет, Інтранет та Екстранет. 

Змістовий модуль 3. Логістика комерційного циклу в електронній 

комерції 

Поняття електронної комерції. Електронна комерція як складова 

електронного бізнесу Функціональні можливості, реалізовані системами 

електронної комерції. Форми та види електронної комерції. Організаційно-

господарські питання розвитку електронної торгівлі. Порівняльний аналіз 

електронної комерції з традиційною комерцією. Види електронного бізнесу. 

Електронна банківська діяльність (Інтернет-банкінг) Електронні брокерські 

послуги (Інтернет-трейдинг). Internet-аукціони. Електронні моли. Електронні 

страхові послуги. Найпоширеніші послуги у сфері електронної комерції в Україні 

Види електронних систем взаєморозрахунків. Роль та значення платіжних систем 

відповідно до характеру здійснюваних платежів. Платіжні системи поділяються на: 

внутрішньодержавна платіжна система, міжнародна платіжна система. Правила 

внутрішньодержавної платіжної системи та міжнародної платіжної системи.  
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5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 120 34 34 - 52  

Змістовий модуль 1 37 12 12 - 13 

Змістовий модуль 2   35 11 11 - 12 

Змістовий модуль 3   34 11 12 - 11 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 
 

6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 
Тема 1. Основи 

електронного бізнесу 

Світовий досвід використання систем 

Інтернет-бізнесу. Основні поняття 

електронної комерції. Суть електронної 

комерції та проблеми його впровадження. 

Умови функціонування електронної 

комерції в Україні. 

4 

Тема 2. Моделі та 

стратегії електронного бізнесу 

 Мета і концепції Інтернет-бізнесу. Бізнес-

моделі напрямку В2С. Бізнес-моделі 

напрямку В2В. Змішані і похідні бізнес-

моделі 

4 

Тема 3. Пристосування 

стратегії електронного бізнесу 

до корпоративної стратегії 

Основні процеси функціонування 

електронної торгівлі у секторі В2В. 

Корпоративні представництва в Інтернеті. 

Віртуальні підприємства. Інтернет 

інкубатори, стартапи та краудфаундинг. 

Мобільна комерція. 

4 

Змістовий модуль 2 
Тема 4. Роль Інтернету в 

розвитку електронного бізнесу 

Інтернет-магазини. Корпоративні сайти. 

Пошукові системи, каталоги і 

рейтинги. Контент-проекти. 

Інформаційний бізнес в мережі. Фінансові 

послуги. 

Рекламний бізнес, розробка і підтримка 

сайтів. Послуги зв'язку і засобів 

спілкування. Торговельні Інтернет-

платформи. Дистанційна освіта і 

onlineконсалтинг. Гральний бізнес в 

мережі. 

4 

Тема 5. Інформаційні 

системи в масштабах 

підприємства 

Управління інтелектуальною власністю. 

Використання інтелектуальної власності 

малими технологічними фірмами. 

4 
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Тема 6. Безпека та 

контроль при здійсненні 

електронної комерції 

Історичні умови виникнення та розвитку 

управління підприємством на основі 

процесного підходу. Сутність процесного 

підходу. 

3 

Змістовий модуль 3 
Тема 7. Управління 

взаєминами із покупцями 

Стратегія і концепція СRМ 

в управлінні бізнесом підприємства. 

Інструменти СRМ. Класифікація CRM 

систем. 

4 

Тема 8. Системи оплати 

та електронний продаж товарів 

Характеристики готівкових грошей. Види 

платіжних систем. Операції з 

електронними грошима. Переваги та 

недоліки електронних грошей. 

3 

Тема 9. Електронний 

маркетинг і реклама. 

Поняття і зміст електронного маркетингу. 

Маркетингові комунікації в 

Інтернеті: Інтернет-реклама, 

стимулювання збуту, Public Relations, 

Інтернетбрендинг. Організація 

маркетингових досліджень в Інтернеті. 

3 

 

 

7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 
Тема 1. Основи електронного 

бізнесу 
Світовий досвід використання систем 

Інтернет-бізнесу. Основні поняття та 

характерні риси електронної комерції. 

Складові 

електронної комерції. Електронний ринок 

4 

Тема 2. Моделі та стратегії 

електронного бізнесу 
Мета і концепції Інтернет-бізнесу. Модель 

інформаційної підтримки існуючої 

електронної комерції: мета, концепція. 

Модель мережевої Інтернет-компанії: мета, 

концепція. Рекламна модель: мета, 

концепція 

4 

Тема 3. Пристосування стратегії 

електронного бізнесу до 

корпоративної стратегії 

Суть моделі В2С. Переваги електронної 

комерції типу В2С для споживача. 

Проблеми В2С-моделей. Структура В2С-

компанії. Суть моделі В2В. Переваги та 

недоліки е-бізнесу В2В для її учасників. 

 

4 

Змістовий модуль 2 
Тема 4. Роль Інтернету в 

розвитку електронного бізнесу 
Основні способи ведення електронної 

комерції: Інтернет-магазини. Корпоративні 

сайти. Каталоги, рейтинги, пошукові 

системи. Контент-проекти. 

4 

Тема 5. Інформаційні 

системи в масштабах 

підприємства 

Сервіси та платформи для ведення 

електронної комерції.  
4 
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Тема 6. Безпека та 

контроль при здійсненні 

електронної комерції 

Сутність процесного підходу. Система 

понять процесного підходу. 
3 

Змістовий модуль 3 
Тема 7. Управління 

взаєминами із покупцями 
Платні та безкоштовні CRM-системи. 4 

Тема 8. Системи оплати 

та електронний продаж товарів 
Електронні платіжні системи. Розвиток 

фінансових Інтернет-послуг в Україні. 

Порівняльний аналіз використання 

електронних платіжних засобів в 

Інтернеті. 

4 

Тема 9. Електронний 

маркетинг і реклама. 
Особливості маркетингової діяльності на 

електронному ринку. Поняття е-

маркетингу. Процес управління 

маркетингом на електронному 

ринку. Поняття комунікаційної політики в 

Інтернеті.. 

4 

 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Не передбачено. 

 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль: усний контроль у вигляді фронтального опитування, 

поточне тестування, самостійні письмові роботи. 

Підсумковий контроль: письмове завдання у вигляді екзаменаційних білетів 

під час проведення екзамену. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100    

Змістовий модуль 1 25 20 - 5 

Змістовий модуль 2 25 20 - 5 

Змістовий модуль 3 20 15 - 5 

Індивідуальне завдання - - - - 

Підсумковий контроль 30 - - - 
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9. Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 25 

Відвідування занять + активність на заняттях 15 

Завдання до самостійної роботи №1 5 

Контрольна робота за теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 1 5 

Змістовий модуль 2 25 

Відвідування занять + активність на заняттях 15 

Завдання до самостійної роботи №2 5 

Контрольна робота за теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 2 5 

Змістовий модуль 3 20 

Відвідування занять + активність на заняттях 10 

Завдання до самостійної роботи №3 5 

Контрольна робота за теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 3 5 

Підсумковий контроль – екзамен 30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 

Задача 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку 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 
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10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 
1. Дистанційний курс дисципліни: https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=724 

2. Методичні вказівки до самостійного вивчення, проведення практичних занять з 

дисципліни «Електронний бізнес» (для студентів денної і заочної форм навчання 

спеціальностей 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Укл.:  В. В. 

Тітяєв. Харків: ХНАМГ, 2020. 66 с. 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Ткачук Г.Ю., Кушніренко О.М. Формування бізнес-моделі підприємств: навч. 

посібник / Г.Ю. Ткачук,  О.М. Кушніренко. – Житомир : ЖДТУ, 2016. – 222 с. 

2. Barden Ph. The Science Behind Why We Buy. New York: John Wiley & Sons, 

2013. 288 р 

3. Реинжиниринг бизнес-процессов: Практическое руководство. / М. Робсон, Ф. 

Уллах. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. – 222 с. 

4. Edelman D. C. Branding in the Digital Age: You’re Spending Your Money in All 

the Wrong Places. Harvard Business Review. 2010. URL: 

https://hbr.org/2010/12/branding-in-the-digitalage-youre-spending-your-money-in-all-the-

wrong-places 

5. Айзенберг Б., Кварто вон Т. Дж., Лайза Т. Тестирование и оптимизация веб-

сайтов: руководство по Google Website Optimizer. М.: Диалектика, 2010. 336 с. 

6. Електронна комерція : Навч. посібник / А. М. Береза, І. А. Козак, Ф. А. 

Левченко та ін. – К. : КНЕУ, 2012. – 326 с. 

7. Інтернет-магазин: організація, оподаткування, облік / Під ред.Я. Кавторєва. – 
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