
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни Електронна комерція 

2021 – 2022 н.р. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень 
Галузь знань – 05  Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність – 051 Економіка 
Освітня програма –  Економічна кібернетика  
Загальний обсяг дисципліни – 4 кредити ЄКТС. 

Статус дисципліни – обов’язкова. 
Інститут (факультет) – навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та 
інноваційних технологій. 
Кафедра – економіки та менеджменту. 

Курс – 1; семестр – 2; вид підсумкового контролю – залік. 
Мова навчання – українська. 
Види занять: лекції, практичні. 

Методи навчання: евристичний метод, інтерактивні методи, кейс-метод, метод 
інформаційно-комунікативних технологій, метод e-learning. 
Форми навчання: денна (дистанційна) 

Лінк на дисципліну: http://dspu.edu.ua/ifmeit/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/elektronna-
komerciya.rar. 
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2. Викладач: канд. екон. наук, доц. Квасній Любов Григорівна, e-mail: lg_k@ukr.net, тел. 
0967423721 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни  

 

Мета навчання: формування системи базових знань з теорії і практики організації 

електронної комерції, способів її ведення, застосування механізмів підтримки 

підприємницької діяльності в Інтернет-середовищі та напрямів розвитку. 

 Результати навчання. Студент зможе : 

знати:  
сутність електронної комерції; механізми функціонування електронного бізнесу та 

інструменти ведення електронної комерції; принципи організації і технології роботи 

основних систем електронної комерції; основні моделі систем електронної комерції; 

стратегії розвитку електронної комерції; методи визначення ефективності електронної 

комерції; 

вміти: 

http://dspu.edu.ua/ifmeit/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/elektronna-komerciya.rar
http://dspu.edu.ua/ifmeit/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/elektronna-komerciya.rar
mailto:lg_k@ukr.net


аналізувати нормативну і економіко-технічну інформацію в галузі електронної 

комерції; застосовувати інструментарій створення і використання систем електронної 

комерції; застосовувати можливості платіжних систем при розрахунку за товари і 

послуги в Internet; застосувати інструменти сучасного Інтернет-маркетингу в 

електронному бізнесі; розраховувати показники ефективності електронної комерції. 

Компетентності (як можна користуватися набутими знаннями та вміннями) .  

Набуті знання та вміння дозволять: 

1) використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем 

та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності; 

2) застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати; 

3) демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях 

та професійному спілкуванні; 

4) використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-

економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів. 

Пререквізити дисципліни. Основою для вивчення є  такі  дисципліни: «Інформатика», 

«Економічна теорія», «Комунікативні процеси в управлінській діяльності»; «Комп’ютерні 

мережі», «Господарське право».  

Постреквізити дисципліни. Набуті знання, вміння будуть використані при: вивченні 

дисциплін «Управління інформаційними ресурсами», «Маркетинг», «Економічна 

кібернетика», «Інформаційні системи в економіці та підприємництві», виконанні 

індивідуальних дослідницьких завдань з даних дисциплін, підготовці та написанні 

кваліфікаційної  роботи.  

 

4. Програма дисципліни.  

 

Зміст основних розділів дисципліни.  

Тема 1. Основні поняття та інструментарій електронної комерції. 

Розвиток інформаційної економіки в умовах побудови інформаційного суспільства. 

Електронна комерція як складова електронного бізнесу. Порівняння електронної комерції з 

традиційною торгівлею. Моделі електронної комерції. 

Основні категорії мережі Internet. Основні служби мережі Internet. Ідентифікація 

Internet-ресурсів. Особливості українського сегмента Internet. Перспективи розвитку мережі. 

Тема 2. Організація і технологія роботи Internet-магазину. 

Поняття Internet-магазину та особливості його функціонування. Класифікація Internet-

магазинів. Структура та процес створення Інтернет-магазина. Організація обслуговування 

покупців у віртуальних магазинах. Класифікація відвідувачів інтернет-магазинів. 

Характеристика методів розрахунку за придбаний товар. Схема взаємодії покупця з 

віртуальним магазином. Обробка замовлення. Керування магазином. Забезпечення Internet 

магазину. Оплата і доставка товарів. Вибір оптимального варіанту реалізації Internet 

магазину. Якість обслуговування у Internet магазинах. 

Тема 3. Системи електронної комерції у корпоративному секторі 

Організація продажу товарів через internet-аукціони. Суть і особливості віртуальних 

аукціонів. Типи аукціонів. Класичний та голландський аукціон. Товари, що продаються на 

Internet-аукціонах. Організаційне забезпечення Internet-аукціонів.  

Організація оптового продажу товарів та послуг через електронні торговельні 

майданчики. Поняття і функції електронних торговельних майданчиків. Основні принципами 

роботи електронних торговельних майданчиків. Види і структура електронних торговельних 

майданчиків. Вертикальні (галузеві) торговельні майданчики. Горизонтальні (багатогалузеві) 

торговельні майданчики. Internet-представництва бізнес-структур. 

Тема 4. Платежі та розрахунки за товари і послуги в електронній комерції. 

Поняття електронних платіжних систем та вимоги до них. Дотримання 

конфіденційності. Збереження цілісності інформації. Аутентифікація. Способи оплати. 

Авторизація. Гарантії ризиків продавця. Мінімізація плати за транзакцію. Забезпечення 



захисту в платіжних системах. Класифікація платіжних систем. Особливості кредитних 

Internet-систем. Дебетові Internet-системи та їх специфічні платіжні засоби. Платіжні системи 

на основі смарт-карт. «Електронна готівка». Платіжні системи типу CyberPlat, Assist, Еліт-

карт Instant, Web Money Transfer, PayCash, PayPal.  

Тема 5. Організація надання послуг в електронній комерції. 

Особливості надання послуг в мережі Internet. Internet-трейдинг як специфічний вид 

послуг. Принципи функціонування Інтернет-трейдингу. Дєйтрейдинг. Організація надання 

банківських послуг через Internet. Ринок Forex. Типи рахунків при роботі на електронній 

біржі. Інструменти для роботи на ринку Forex. Електронні страхові послуги. Система 

дистанційного навчання як сегмент ринку електронних послуг. Туристичні послуги в мережі 

Internet.  
Тема 6. Маркетинг та реклама в мережі Internet. 
Особливості сучасного Internet-маркетингу. Сайтопромоутінг. Закони Інтернет-

маркетингу. Методи Інтернет-маркетингу. Аналіз якості Internet-представництв комерційних 

структур із використанням маркетингового підходу. Маркетингові сервіси пошукових 

систем, маркетингові програми. Інноваційні рішення в електронній комерції. Хмарні 

технології.  

Основні принципи та засоби реклами в мережі Internet. Особливості застосування 

засобів Internet-реклами. Таргетинг. Пошукова реклама. Медіапланування. Цінові моделі 

розміщення реклами. Оплата по кількості показів. Фіксована оплата. Оплата по кількості 

натискань мишею. Оплата по кількості відвідувачів. Оплата в залежності від кінцевого 

результату. Порівняльний аналіз цінових моделей. Банерна реклама. Методи банерної 

реклами. Критерії вибору рекламних площадок. Реєстрація сайта в Web-каталогах і 

індексація сайта пошуковими системами. Реклама з використанням електронної пошти (opt-

outі opt-in) і списків розсилання і дискусійних аркушів. Розсилання індивідуальних листів 

Використання списків розсилання правил ефективного використання дискусійних аркушів. 

Спам. Вірусний маркетинг. Реклама з використанням дошок оголошень. Розсилання новин 

сервера. Партнерські програми. Формування цін на товари і послуги в мережі Internet. 

Тема 7. Організаційно-правове забезпечення електронної комерції.  

Нормативно-правове забезпечення системи електронної комерції. Законодавство 

України у сфері електронної комерції: загальна характеристика та перспективи розвитку. 

Основні сегменти сфери електронної комерції та їх нормативно-правове забезпечення. 

Правова природа відносин у сфері електронної комерції. Принципи правового регулювання 

відносин у сфері електронної комерції. 

Системи електронного документообігу в електронній комерції. Законодавство про 

електронні документи та електронний документообіг. Поняття та обов’язкові реквізити 

електронного документа. Оригінал та копія електронного документа. Поняття та загальна 

характеристика електронного документообігу. Основи електронного документообігу установ 

(електронний міжвідомчий обмін). Використання електронного підпису в банківській 

системі України. Інформаційна безпека систем електронної комерції. 

Тема 8. Ефективність електронної комерції. 

Методи визначення ефективності електронної комерції. Методики оцінки ефективності 

Інтернет-проектів. Основні напрямки оцінки ефективності електронної комерції. Економічні 

показники ефективності електронної комерції. Трансакційні витрати. Основні маркетингові 

показники. Структура загальних витрат Інтернет-проекту. 

 

Тематика практичних занять.  

1.Основні поняття електронної комерції. 

2. Роль Інтернету в розвитку електронного бізнесу. 

3.Організація і технологія роботи Internet-магазину. 

4. Організація і технологія роботи Internet-аукціону. 

5. Організація і технологія роботи електронних торговельних майданчиків. 

6. Платіжні та фінансові системи Internet. 

7. Організація платежів та розрахунків за товари і послуги в електронній комерції.  



8. Маркетинг в електронній комерції. 

9. Реклама в мережі Internet. 

10. Організаційно-правове забезпечення електронної комерції. 

11. Інформаційна безпека систем електронної комерції.  

12. Визначення ефективності електронної комерції. 

 

Індивідуальні завдання мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення 

знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також застосування цих знань на 

практиці. Індивідуальне завдання виконується у формі реферату. Обсяг індивідуального 

завдання – 5-10 аркушів формату А4. Структура індивідуального завдання: вступ, розділи, 

висновки, додатки.  

Орієнтовна тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань: 

1) Електронна звітність. Цифровий підпис в електронній комерції. 

2) Розробка бізнес-моделі в електронній комерції. 

3) Оптимізація продаж за рахунок інструментів електронної комерції. 

4) Електронний PR-менеджмент. 

5) Веб-сайт як ефективний інструмент маркетингу. 

6) Основні характеристики Інтернет-аудиторії. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Перспективи розвитку мережі Internet. 

2. З’ясуйте критерії вибору оптимального варіанту реалізації Internet-магазину. 

3. Дайте характеристику товарів, що продаються Internet-аукціонах. 

4. Internet-представництва бізнес-структур. 

5. Порівняйте платіжні системи типу CyberPlat, Assist, Еліт-карт Instant, Web Money 

Transfer, PayCash, PayPal. 

6. Типи рахунків при роботі на електронній біржі. 

7. Туристичні послуги в мережі Internet. 

8. Хмарні технології. 

9. Проведіть порівняльний аналіз цінових моделей Internet-реклами. 

10. Правова природа відносин у сфері електронної комерції. 

11. Основи електронного документообігу установ (електронний міжвідомчий обмін). 

12. Проведіть огляд систем захисту інформації в Інтернеті. 

13. Дослідіть методи захисту інформації (законодавчі, адміністративні, процедурні, 

програмно-технічні). 

14. Вихідні дані для оцінювання основних показників електронної комерційної діяльності. 

 

5. Місце проведення занять (локація).  

ідент. конф. zoom 5974575344, код 5sq263 

 

6. Інформація про консультації. Не передбачено навчальним навантаженням. 

 

7. Система оцінювання.  

Вид контролю – залік.  

Методи та форми контролю.  
Методи контролю знань студента включають: поточний, тестовий та підсумковий 

контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення аудиторних занять і має на 

меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи чи рівня 
засвоєння пройденого матеріалу. Форми проведення поточного контролю – усне та письмове 
опитування під час навчальних занять та виконання індивідуального завдання у 

позааудиторний час. Тестовий контроль проводиться на аудиторних заняттях у формі 
самостійних робіт. Підсумковий контроль проводиться у формі письмової контрольної 
роботи.  

Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за 
стобальною шкалою. 



Загальноуніверситетські критерії оцінювання та розподіл балів з дисципліни.  
Розподіл 100 балів між видами робіт: 

Форма контролю Кількість балів 

Усні та письмові відповіді 50 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 20 

Виконання самостійної роботи 10 (2*5) 

Підсумкова контрольна робота 20 

Всього балів 100 

Підсумкова семестрова оцінка (max = 100) складається з балів, отриманих за усні та 

письмові відповіді на практичних заняттях (50 балів), захист індивідуального завдання (20 

балів), виконання завдань самостійної роботи (10 балів), написання підсумкової контрольної 

роботи (20 балів). 

Оцінювання усних та письмових відповідей на практичних заняттях здійснюється за 

накопичувальною бальною системою. Тобто студент повинен здобути 50 балів, відповідаючи 

усно та письмово на 12-ти практичних заняттях і отримати оцінку від 0 до 5 балів. Якщо 

студент з поважних причин не зміг отримати відповідну кількість балів на практичних 

заняттях, то опрацьований матеріал він здіє викладачеві в індивідуальному порядку.  

Захист індивідуального завдання повинен відбутися не пізніше останнього тижня 

теоретичного навчання у позааудиторний час. Індивідуальне завдання оцінюється 

максимально у 20 балів, якщо питання розкриті повною мірою, самостійно зроблені 

висновки, опрацьовано достатню кількість літературних джерел (не менше 7), робота 

написана грамотно та оформлено згідно з вимогами, на захисті студент доповідь доповнює 

презентацією та дає ґрунтовні відповіді на всі поставлені запитання. Критерії оцінювання: 

повнота розкриття теми – 8 балів, рівень самостійності – 3 бали, якість оформлення – 2 бали, 

презентація – 2 бали, захист – 5 балів.   

Студент виконує за вибором 2 завдання самостійної роботи із запропонованого 

переліку, кожне з яких оцінюється у 5 балів. Критерії оцінювання: розкриття змісту питання 

– 2 бали, відповіді на додаткові запитання – 2 бали, здатність робити узагальнення і висновки 

– 1 бал.    

Підсумкова контрольна робота (20 балів) передбачає виконання тестових, 

розрахункових та описових завдань з навчальної дисципліни. Сумарна кількість балів, 

виділених на оцінку контрольної роботи виводиться шляхом оцінювання якості виконаних 

завдань, що включає: правильні відповіді на тестові завдання, правильно методично та 

математично виконані розрахункові завдання з обґрунтуванням отриманого результату, 

повноту розкриття теоретичного питання.  

Дисципліна вивчається один семестр і формою підсумкового контролю є залік.  

Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в письмовій формі з оцінюванням за 

стобальною шкалою. 

Семестрова оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і 

ЄКТС.  

8. Питання до заліку (перелік питань).  

1. Що розуміють під електронною комерцією? 

2. Якої сфери (категорії) електронної комерції не існує? 

3. Які домени відносяться до організаційних? 

4. Яка інформація про товар надається в електронному магазині? 

5. У якому із варіантів відповіді правильно відображено склад та послідовність етапів 

обробки замовлення товарів в Інтернет-магазинах?  

6. Які товари не є придатними для віртуальної аукціонної торгівлі? 

7. Яка інформація надається покупцю-переможцю торгів електронного аукціону?  

8. На які групи поділяються електронні торговельні майданчики? 

9. Які структурні елементи не входять до складу електронних торговельних майданчиків? 

10. Яка форма електронної комерції сфери В2В є оптимальною моделлю гнучкого 

встановлення ціни? 

11. Як поділяють електронні платіжні системи за наявною схемою платежів? 



12. У чому сутність процесу перевірки прав власника банківської платіжної картки на 

здійснення ним фінансових трансакцій  

13. Який тип брокерів не притаманний сучасному Інтернет-трейдингу? 

14. За якими ознаками класифікують різновиди Інтернет-банкінгу? 

15. Що характеризує демонстрація реклами та надання інформації чітко визначеній інтернет-

аудиторії? 

16. Які заходи відносять до рекламних із використанням електронної пошти?  

17. Яких інформаційних систем електронного обміну даними не існує? 

18. Як визначається економічна ефективність електронної комерції в компанії? 

19. Які переваги та недоліки електронного бізнесу? 

20. Яких організаційних моделей електронних майданчиків не існує? 

21. Які види електронного бізнесу найбільш поширені в Україні? 

22. У чому сутність електронного трейдінгу?  

23. У чому сутність електронного банкингу? 

24. Чим відрізняється традиційне підприємство від віртуального підприємства? 

25. Переваги і недоліки мобільної комерції? 

26. Опишіть структуру веб-сайта Інтернет-магазину. 

27. Чим відрізняється традиційна реклама від Інтернет-реклами? 

28. Яка структура Інтернет-маркетингу? 

29. Назвіть основні напрями розвитку електронної комерції в Україні. 

30. Які відомі державні заходи щодо просування розвитку інформаційного суспільства? 

9. Політика дисципліни (система вимог до здобувача освіти). Політика дисципліни 

ґрунтується на дотриманні принципів академічної доброчесності, зокрема недопущенні 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного та 

підсумкового контролю. Студент повинен дотримуватися вимог «Кодексу академічної 

доброчесності Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» 

(http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/kodeks-ak.dob-ost.pdf) та «Антикорупційної 

програми Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» 

(http://dspu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/antykorupc.-programa-ddpu.pdf). 

Студент має виконати усі види навчальної роботи, передбачені робочою навчальною 

програмою. Пропущене практичне заняття студент має відпрацювати у вигляді виконання 

завдань з теми. 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси (основна та додаткова 

література, інтернет-ресурси). 
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