
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ОК 35 
2. Назва: Електронний бізнес 

3. Тип: обов'язкова 

4. Рівень вищої освіти:   І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Щербакова А.С., к.е.н., 

доцент кафедри менеджменту 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

• організовувати та вести підприємницьку діяльність в мережі Інтернет;  

• управляти процесами купівлі-продажу товарів/ послуг використовуючи технології 

Інтернет; 

• просувати товари і послуг, ідеї чи бізнес в глобальній мережі; 

• здійснювати ділові операції електронними засобами мережі Інтернет; 

• аналізувати ефективність електронного бізнесу та його нормативно-правового 

забезпечення; 

• проводити оцінку ефективності маркетингу та реклами з використанням новітніх 

комп’ютерних технологій у мережі Інтернет;  

• демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і самокритичним. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи, лекції з використанням інформаційних технологій. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Економіко-

математичні методи і моделі», «Менеджмент», «Основи бізнес-планування та проектний 

аналіз».  

12. Зміст курсу: Діджиталізація та її вплив на розвиток бізнесу. Сутність та особливості 

електронного бізнесу. Основні технології та системи електронної комерції. Платіжні системи 

в мережі Інтернет. Теоретичні основи інтернет-маркетингу. Особливості просування в 

мережі Інтернет. Пошукова оптимізація. Ефективність роботи в електронному бізнесі. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver. E-commerce, 2018. 912 р. 

2. Dave Chaffey, Tanya Hemphill, David Edmundson-Bird. Digital Business and E-Commerce 

Management:7th edition, 2019. 680 р. 

3. Виноградова О.В., Дрокіна Н.І. Електронний бізнес. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2018. 

– 292 с. 

4. Шалева О.І. Електронна комерція : навч. посібник / Шалева О. І. – К. : ЦУЛ, 2017. – 216 с  

5. Белз О. Г. Основи електронного бізнесу: навч. посіб / Олександра Белз / Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2018. 176 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. - лекції, 14 год. - практичні заняття, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання практичних завдань 

Форма контролю – залік в кінці 8 семестру 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                                                            Л.Ф. Кожушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code: OK 35 
2. Title: E-business 

3. Type: compulsory 

4. Higher education level І (Bachelor’s) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3 

6. Semester when the discipline is studied: 8 

7. Number of established ECTS credits: 3 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Anastasiia Shcherbakova, 

PhD in Economics, associate professor  

9. Results of studies: after studying the discipline, the student will be able to: 

• organize and conduct business on the Internet; 

• manage the processes of buying and selling goods / services using Internet technologies; 

• promote goods and services, ideas or businesses in the global network; 

• carry out business transactions by electronic means of the Internet; 

• analyze the effectiveness of e-business and its regulatory support; 

• evaluate the effectiveness of marketing and advertising using the latest computer technology on 

the Internet; 

• demonstrate skills of independent work, flexible thinking, openness to new knowledge, be 

critical and self-critical. 

10. Forms of organizing classes: training sessions, independent work, practical training, control 

measures, lectures using information technologies. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Economic and mathematical 

methods and models", "Management", "Fundamentals of business planning and project analysis".  

12. Course contents: Digitalization and its impact on business development. The essence and features 

of e-business. Basic technologies and e-commerce systems. Payment systems on the Internet. 

Theoretical foundations of Internet marketing. Features of promotion on the Internet. Search engine 

optimization. Efficiency in e-business. 

13. Recommended educational editions:  
1. Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver. E-commerce, 2018. 912 р. 

2. Dave Chaffey, Tanya Hemphill, David Edmundson-Bird. Digital Business and E-Commerce 

Management:7th edition, 2019. 680 р. 

3. Vinogradova O.V., Drokina N.I. E-business. Tutorial. - Kyiv: DUT, 2018. - 292 p. 

4. Shaleva O.I. E-commerce: textbook. K .: CUL, 2017. - 216 p. 

5. Belz O.G. Fundamentals of e-business: textbook. Lviv: Ivan Franko Lviv National University, 2018. 

176 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours of lectures, 14 hours of practical work, 60 hours of independent work. Total - 90 years. 

Methods: interactive lectures, elements of a problem lecture, individual tasks, implementation of business 

and role-playing games, case-studies, individual and group research tasks, using the multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 points): testing, surveys, practical tasks 

Form of control – test at the end of 8
th

 semester 

16. Language of teaching:  Ukrainian 
 

Head of the department                                                                             L. Kozhushko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


