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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 
денна 

форма 

здобуття  

освіти 

заочна 

форма 

здобуття  

освіти 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
вибіркова 

 

Модулів – 1 

Освітній рівень: 
другий (магістерський) 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 1 2-й 1,2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  

Семестр 

3-й 2,3-й 

Загальна кількість  годин 

–  120 

Спеціальність: 
051 Економіка 

 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми здобуття  

освіти : 

аудиторних – __5_____ 

самостійної роботи 

студента – ___10_______ 

24 год. 8 год. 

Практичні, 

семінарські 
 год.  год. 

Лабораторні 
16 год. 6 год. 

Самостійна робота 
80 год. 106 год. 

Індивідуальні 

завдання:  
год. 

Вид контролю:  
залік 

  

 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми здобуття  освіти – 33,3% /66,7 %; 

для заочної форми здобуття  освіти – 11,7% /88,3 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: формування цілісної системи знань про електронну комерцію як складову 

електронного бізнесу та здобуття практичних навичок із здійснення ділових операцій та угод з 

використанням електронних засобів. 

Завдання: вивчення теоретичних і практичних засад електронної комерції, типів 

електронних платежів, методів захисту інформації; набуття вмінь оцінювати стан електронної 

торгівлі з метою створення стратегічних конкурентних переваг для організації. 
Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):  

СК 3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні 
матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх 
основі обґрунтовані висновки. 
СК 4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми 
дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам 
дослідження. 

Фахові компетентності (СКС): 
СКС 5. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування технічних засобів та програмного 
забезпечення для дослідження економічних об’єктів. 
  Програмні результати навчання (ПРН): 
ПРН 7. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати 
пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень. 
ПРН 9. Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують 
застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень. 
ПРН 10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне 
забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними 
системами. 
ПРН 14. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем. 
ПРН 16. Аналізувати соціально-економічні та еколого-економічні об’єкти і процеси на засадах 
класичних та сучасних методів моделювання, розробляти управлінські рішення з 
альтернативними варіантами за допомогою інформаційних технологій. 
 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  
 

Тема 1: Основні поняття електронної комерції. 
Поняття електронної комерції. Формування інформаційної економіки. Глобальні 

комп'ютерні мережі. Визначення "електронної комерції". Закон України “Про електронну 

комерцію”. Історія електронної комерції. Ринок електронної комерції в Україні. Обсяг ринку 

Інтернет-рітейлу України. Товарні сегменти в Україні. Структура ринку електронної комерції. 

Переваги використання електронної комерції. Нові бізнес-моделі. Чинники зниження витрат в 

бізнес-моделях електронної комерції. Електронна торгівля. 

 

Тема 2: Маркетинг в електронній комерції. 
Інтернет-маркетинг. Об'єкт і суб'єкт електронної діяльності. Напрями діяльності. Процес 

управління бізнесом. Комплекс електронної комерції 5Р (продукт, ціна, канал, просування, 

люди). Товари в мережі Інтернет. Електронний, цифровий та інформаційний товар. 

Класифікація електронних товарів. Ціноутворення на електронному ринку. Особливості та 

переваги Інтернет-електронної комерції. Інтернет-реклама. Види інтернет-реклами. Пошукова 

оптимізація (SEO). Контекстна реклама. Реклама в соцмережах. Медійна реклама. Вірусна 

реклама. 
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Тема 3: Електронний ринок на платформі Інтернет. 
Поняття Інтернет-магазину. Процес здійснення покупки. Корпоративні сайти. Структурні 

елементи корпоративного сайту. Модель бізнесу. Структура контент-проекту. Торговельні 

майданчики. Ідея торгової площадки. Бізнес-модель. Види торгових площадок. Розробка та 

підтримка сайтів. Процес створення сайту. 

 

Тема 4: Електронна підтримка покупців. 
Поняття і функції Інтернет-магазину. Завдання Інтернет-магазину. Правова база. 

Програмно апаратні компоненти. Переваги та недоліки моделей ведення бізнесу. Електронний 

торговий ряд (каталог). Інтернет-вітрина. Технологія придбання товарів в Інтернет-магазині. 

Процес здійснення покупки. Реєстрація і оформлення. Види доставки. Способи оплати товарів. 

Проектування Інтернет-магазину. Дослідження конкурентів та цільова аудиторія. 

 

Тема 5: Тактичні прийоми електронної комерції. 
Стимулювання збуту. Фактори, що сприяють стимулюванню збуту. Методи заохочення 

споживачів. Зв’язки з громадськістю. Фактори, що впливають на розвиток цих зв'язків. 

Інтернет-брендинг. Основні характеристики традиційного бренду. Методи збільшення 

конверсії. 

 

Тема 6: Пошукова оптимізація та просування в мережі Інтернет. 
Методи просування сайту. Реклама в онлайн-ЗМІ. Контекстна реклама. Пошукова 

оптимізація. Методи просування сайтів в пошукових системах. Контекстна оптимізація. 

Семантичне ядро. Етапи маркетингового аналізу в рамках тематичної оптимізації. Складання 

семантичного ядра. Типи запитів по частотності. SEO-текст. Внутрішня та зовнішня 

оптимізація. Основні принципи впливу зовнішніх факторів.  

 

Тема 7: Електронні платіжні системи та фінансові інструменти. 
Види електронних систем взаєморозрахунків. Вимоги до платіжних систем та їх 

класифікація. Платіжні системи на основі кредитних карток. Інтернет-банкінг. Інтернет-

трейдинг та його типи. Організація електронного способу страхування. Електронні гроші. 

 

Тема 8: Системи електронної комерції в корпоративному секторі. 
Сутність віртуальних підприємств. Життєвий цикл та необхідні функціональні можливості 

віртуальних підприємств. Характеристика технологічних засобів для побудови віртуальних 

підприємств. Інтелектуальні та мультиагентні системи. Етапи створення віртуального 

підприємства. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  
Тема 1: Основні 

поняття електронної 

комерції. 
15 3  2  10 15 1    13 

Тема 2: Маркетинг в 

електронній комерції. 15 3  2  10 15 
 

1 
   13 
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Тема 3: Електронний 

ринок на платформі 

Інтернет. 
15 3  2  10 15 1  1  13 

Тема 4: Електронна 

підтримка покупців. 15 3  2  10 15 
 

1 
 1  13 

Тема 5: Тактичні 

прийоми електронної 

комерції. 
15 3  2  10 15 1  1  13 

Тема 6: Пошукова 

оптимізація та 

просування в мережі 

Інтернет. 

15 3  2  10 15 1  1  13 

Тема 7: Електронні 

платіжні системи та 

фінансові інструменти. 
15 3  2  10 15 1  1  14 

Тема 8: Системи 

електронної комерції в 

корпоративному 

секторі. 

15 3  2  10 15 1  1  14 

Разом за змістовим 

модулем 1 120 24  16  80 120 8  6  106 

Усього годин 120 24  16  80 120 8  6  106 

 

5. Теми семінарських занять 
Семінарські заняття не передбачені навчальним планом. 

 

6. Теми практичних занять 
Практичні заняття не передбачені навчальним планом. 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

Денна/Заочна 
1 Інформаційні технології в комерційній діяльності 2/0 
2 Інтернет-реклама та її види 2/0 
3 Торговельні майданчики. Формування бізнес-моделі торгової 

площадки 

2/1 

4 Технологія придбання товарів в Інтернет-магазині 2/1 
5 Методи збільшення конверсії. 2/1 
6 Внутрішня та зовнішня оптимізація веб-сайту 2/1 
7 Платіжні системи. Електронні гроші. 2/1 
8 Етапи створення віртуального підприємства. 2/1 

 

8. Самостійна робота 
Самостійна робота студента полягає в: 

- опрацюванні лекційного матеріалу; 

- самостійному вивченні матеріалу із літературних джерел; 

- підготовці до лабораторних занять; 

- написанні тематичних доповідей. 
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№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Тема 1: Основні поняття електронної комерції. 10 13 

2 Тема 2: Маркетинг в електронній комерції. 10 13 

3 Тема 3: Електронний ринок на платформі Інтернет. 10 13 

4 Тема 4: Електронна підтримка покупців. 10 13 

5 Тема 5: Тактичні прийоми електронної комерції. 10 13 

6 Тема 6: Пошукова оптимізація та просування в мережі 

Інтернет. 
10 13 

7 Тема 7: Електронні платіжні системи та фінансові 

інструменти. 
10 14 

8 Тема 8: Системи електронної комерції в корпоративному 

секторі. 
10 14 

 Разом 80 106 

 

9. Індивідуальні завдання 

Індивідуальних науково-дослідних завдань не передбачено. 

 

10. Методи навчання 
Основними методами навчання, що використовуються в процесі викладання навчальної 

дисципліни є:  

- метод передачі і сприйняття навчальної інформації, стимулювання наукового інтересу 

(лекції, ілюстрації, презентації); 

- метод практичного засвоєння курсу з допомогою лабораторних робіт, вирішення задач 

та ситуацій з метою набування умінь і практичних навичок; 

- метод контролю з допомогою періодичного складання модулів за тематикою лекційних 

занять. 

Під час навчання застосовуватимуться презентації, лекції, комплексні завдання, 

електронні матеріали з відповідного курсу. Лекції передбачають проблемний виклад 

матеріалу, допомогу студентам в освоєнні поставлених завдань навчальної дисципліни. На 

лабораторних заняттях відбувається розв’язування прикладних задач, оцінювання знань 

студентів. Важливим є вміння студента самостійно працювати з літературою. 

 

Результати навчання Методи навчання і 

викладання 

Методи оцінювання 

досягнення результатів 

навчання 

ПРН 7. Обирати ефективні методи 
управління економічною 
діяльністю, обґрунтовувати 
пропоновані рішення на основі 
релевантних даних та наукових і 
прикладних досліджень. 

Лекції, лабораторні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Форми і методи поточного 

оцінювання: усне 

опитування, тестове 

опитування, оцінка 

лабораторної та самостійної 

робіт, підсумковий контроль: 

залік. 
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ПРН 9. Приймати ефективні 
рішення за невизначених умов і 
вимог, що потребують застосування 
нових підходів, методів та 
інструментарію соціально-
економічних досліджень. 
 

Лекції, лабораторні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Форми і методи поточного 

оцінювання: усне 

опитування, тестове 

опитування, оцінка 

лабораторної та самостійної 

робіт, підсумковий контроль: 

залік. 

ПРН 10. Застосовувати сучасні 
інформаційні технології та 
спеціалізоване програмне 
забезпечення у соціально-
економічних дослідженнях та в 
управлінні соціально-економічними 
системами. 
 

Лекції, лабораторні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Форми і методи поточного 

оцінювання: усне 

опитування, тестове 

опитування, оцінка 

лабораторної та самостійної 

робіт, підсумковий контроль: 

залік. 

ПРН 14. Розробляти сценарії і 
стратегії розвитку соціально-
економічних систем. 

 

Лекції, лабораторні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Форми і методи поточного 

оцінювання: усне 

опитування, тестове 

опитування, оцінка 

лабораторної та самостійної 

робіт, підсумковий контроль: 

залік. 

ПРН 16. Аналізувати соціально-
економічні та еколого-економічні 
об’єкти і процеси на засадах 
класичних та сучасних методів 
моделювання, розробляти 
управлінські рішення з 
альтернативними варіантами за 
допомогою інформаційних 
технологій. 

Лекції, лабораторні 

заняття, консультації, 

самостійна робота 

Форми і методи поточного 

оцінювання: усне 

опитування, тестове 

опитування, оцінка 

лабораторної та самостійної 

робіт, підсумковий контроль: 

залік. 

 

 
11. Методи контролю 

Контроль знань і умінь студентів з навчальної дисципліни здійснюється згідно з 

кредитно-модульною системою організації навчального процесу. 

Оцінювання знань, умінь і навичок із навчальної дисципліни здійснюється на основі 

результатів поточного і підсумкового контролю за 100-бальною шкалою і складається з двох 

блоків: 

Поточний контроль за вивченням студентами дисципліни здійснюється викладачами, що 

забезпечують даний курс у відповідності з видами занять:  

1. При проведенні лекційних занять  

Лектор проводить облік присутності студентів на лекційних заняттях у типовому журналі. 

2. При проведенні лабораторних занять 

Викладач здійснює контроль шляхом обліку присутності студентів на практичних 

заняттях, оцінки результатів виконаної роботи. В результаті роботи на лабораторних заняттях 

студенти можуть отримати 0-80 балів.  

3. Проміжний контроль роботи студента 

Колоквіум  – 0-20 балів. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із суми балів за результати 

поточного контролю та проміжного контролю роботи студента. Підсумковий контроль за 

вивченням студентами дисципліни здійснюється у формі заліку, який виставляється на основі 
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загальної підсумкової оцінки з дисципліни. До залікової відомості заносяться сумарні 

результати в балах поточно-модульного контролю, тобто загальна підсумкова оцінка. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується 

заліком, становить 100 балів. 

 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1  

ЛР1 ЛР2 ЛР3 ЛР4 Колоквіум 
100 

20 20 20 20 20 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Оцінка 

ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою. 

Залікова оціна 

А 90 – 100 Зараховано 

В 81-89 Зараховано 

С 71-80 Зараховано 

D 61-70 Зараховано 

Е 51-60 Зараховано 

FX (F) 0-50 Не зараховано 

 
Студенти, що отримали сумарний бал, нижчий за 51 за національною шкалою, отримують 

оцінку FX за шкалою ECTS та скеровуються на повторне складання заліку або екзамену. 

 

13. Методичне забезпечення 
Методичне забезпечення дисципліни складається з: 

- робочої програми навчальної дисципліни; 
- конспекту лекцій на паперовому та електронному носіях; 

- планів лабораторних занять; 
- методичних вказівок щодо організації та виконання самостійної роботи. 

 

14. Рекомендована література 
Базова 

1. Василичев Д. В. Методичні підходи до планування бізнес-процесів в електронній 

комерції / Д.В. Василичев. – Наукові праці Кіровоградського національного технічного 

університету. Економічні науки. – 2017. – Вип. 32. – С. 287с. 

2. Інтелектуальні системи управління: навч. посіб. для студ. / КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

уклад.: Л. Д. Ярощук, В. І. Бородін. – Електронні текстові дані. – Київ: КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2018. – 81 с.  

3. Комерційна діяльність: підручник / П.Ю. Балабан [та ін.]; за ред. П. Ю. Балабана ; 

Міністерство освіти і науки України; Вищий навчальний заклад Укооспілки Полтавський 

університет економіки і права; Харківський державний університет харчування та торгівлі. - 

Харків: Світ Книг, 2015. - 451 с.  

4. Лисак О.І. Перспективи розвитку електронної комерції в Україні / О.І. Лисак / Збірник 

наукових праць ТДАТУ (економічні науки) – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія 

«Люкс». – 2017. – №3 (35). – С. 46-55. 
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5. Макарова М. В. Електронна комерція: посіб. для студ. ВНЗ / М. В. Макарова – К.: 

Видавничий центр ―Академія, 2002. – 272 с. 

6. Меджибовська Н.С. Електронна комерція / Н.С. Меджибовська. - К.: Центр навчальної 

літератури, 2004. – 384 с. 

7. Плескач В. Л. Електронна комерція: [підручник] / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька.– К.: 

Знання, 2007. – 535 с.  

8. Присакар І. І. Інтернет-маркетинг як сучасна платформа для розвитку бізнесу / І.І. 

Присакар // Бізнес Інформ. – 2015. – №12. – C. 333. 

9. Пушкар О. І., Грабовський Є. М. Віртуальні підприємства та електронний бізнес: 

конспект лекцій. – Х.: ХНЕУ, 2008. – 47 с.  

10. Тардаскіна Т. М. Електронна комерція: навч. посіб. / Т. М. Тардаскіна, Є. М. Стрельчук, 

Ю. В. Терешко. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. – 244 с. 

11. Шалева О. І. Електронна комерція : навчальний посібник для ВНЗ / О.І. Шалева. - Київ 

: Центр учбової літератури, 2016. - 215 с. 

Допоміжна 
1. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 

22.05.2003 № 851-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. 

2. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 31.05.2005 № 

2594-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. 

3. Закон України «Про захист інформації в інформаційно телекомунікаційних системах» 

від 05.07.1994 № 80/94-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. 

4. Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 № 74/98-ВР 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
1. http://ain.ua 

2. http://www.ecommercetimes.com. 

3. http://www.mon.gov.ua. 

4. https://en.wikipedia.org/wiki/E-commerce 

 

http://www.mon.gov.ua/

