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1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 
 

Мета дисципліни „Електронна комерція” – оволодіння 

базовими знаннями, уявленнями і навиками в області електронної 

комерції, фінансових Internet-послуг, використання інформаційних 

технологій в електронній комерції, а також сучасних електронних 

платіжних систем . 

Предметом вивчення дисципліни „Електронна комерція” є 

особливості електронної комерції в інформаційному секторі 

економіки, зокрема: основні способи ведення електронної комерції, 

системи платежів, маркетинг та реклама у глобальній мережі, 

способи захисту інформації в мережі Internet, правові аспекти 

електронної комерції в мережі Internet. 

Завданням дисципліни „Електронна комерція” є ґрунтовна 

теоретична і практична підготовка фахівців, засвоєння ними 

технічних особливостей і можливостей електронної комерції, а 

також вивчення технічних засобів електронної комерції в контексті 

різноманітності її моделей. 

У результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні 

знати: 

- основні положення та місце електронної комерції в 

інформаційному секторі економіки; 

- концепції побудови систем електронної комерції; 

- нормативно-правове забезпечення системи електронної 

комерції; 

- основні категорії Internet та інструментарій електронної 

комерції; 

- найбільш поширені моделі систем електронної комерції; 

- принципи функціонування платіжних і фінансових систем в 

мережі Internet; 

- принципи функціонування електронних ринків; 

- принципи електронної комерції між підприємствами; 

- принципи електронної комерції на споживчому ринку; 

- основні принципи та засоби реклами в мережі Internet; 

- особливості дистанційного навчання; 

- методи визначення ефективності електронної комерції; 
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- стратегії розвитку електронної комерції; 

- порядок захисту інформації в електронній комерції. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти 

вільно користуватися понятійним апаратом, аналізувати фінансову, 

нормативну і економіко-технологічну інформацію у області 

електронної комерції, здійснювати покупки в Інтернет з 

використанням різних видів електронних платіжних систем і 

користуватися фінансовими послугами. Мати уявлення про основи 

web-бізнесу, принципи функціонування віртуальних магазинів, а 

також про системи безпеки, які використовуються під час 

розрахунків через Internet. 
 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1. Суть, зміст, значення та тенденції розвитку 

електронної комерції (2 год.) 
Мета лабораторного заняття: Ознайомлення з можливостями 

ведення бізнесу в електронних мережах. Вивчення основних 

учасників та компонентів ринку електронної комерції. 

Завдання  до лабораторного заняття: 

Завдання 1.1 
Провести порівняльну характеристику основних сфер 

електронної комерції та визначити їх переваги для основних 

суб'єктів ринку товарів і послуг. Результати представити в таблиці 

1.1.  

Таблиця 1.1 

Порівняльна характеристика основних сфер електронної комерції 
№ 

з/п 

Сфера 

електронної 

комерції 

Стисла 

характеристика 

Учасники  Переваги  Недоліки  

1 B2B 

(business-to-

business) 

    

   

2 B2C 

(business-to-

consumer) 

    

   

 

Завдання 1.2 

За адресою Web-сайта визначити галузь/вид діяльності та 
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касифікувати сайти за основними сферами електронної комерції 

(табл. 1.2).  

Таблиця 1.2 

Класифікація сайтів за сферами електронної комерції 
 

Адреса Web-сайта 

Галузь/вид 

діяльності 

Сфера 

електронної 

комерції 

http://www.ua-tenders.com/   

http://portamix.com.ua/   

http://bud-inform.com.ua/about/   

http://www.derevo.info/   

http://ukrfood.com.ua/   

http://www.itkom.com.ua/index.php3   

http://www.auction.lviv.net/contens.asp   

http://www.ebay.com/   

 

Завдання 1.3 
Створити або відкрити свою поштову скриньку. Створити 

діловий автоматичний підпис для електронний листів. В текстовому 

редакторі Microsoft Word створити власне резюме та надіслати його 

своєму бізнес-партнеру. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає відмінність між поняттями ”Електронний 

бізнес” та ”Електронна комерція”? 

2. Дайте визначення електронної комерції? 

3. Які сфери охоплює електронна комерція? 

4. Назвіть переваги та характерні риси електронної комерції. 

5. Принципи електронної комерції В2В. 

6. Принципи електронної комерції В2С. 

7. Назвіть учасників електронного ринку. 

8. Як використовується електронна пошта в електронній комерції? 

9. Які проблеми та перспективи розвитку електронної комерції в 

Україні та світі? 
 

Тема 2. Основні категорії Internet та інструментарій 

електронної комерції (2 год.) 
Мета лабораторного заняття: Створення дайджесту 

інформації на тему “Електронна комерція”. Оцінка та порівняння 

пошукових систем.  
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Завдання  до лабораторного заняття: 

Завдання 2.1 
Провести порівняльний аналіз п'яти різних пошукових систем: 

Google, Яндекс, Rambler, Meta і YAHOO. Пошуковий запит 

визначається викладачем з наступного переліку: 

1. Визначні місця м. Рівне. 

2. Розклад руху приміських автобусів. 

3. Бібліотеки м. Рівне. 

4. Бронювання квитків на потяг. 

5. Репертуар Кінопалацу Україна. 

6. Графік роботи компанії ”Нова пошта”. 

7. Вакансії головний бухгалтер м. Рівне. 

8. Перелік документів для виготовлення закордонного 

паспорта. 

9. Курси іноземних мов м. Рівне. 

10. Вищі навчальні заклади Рівненської області. 

Детально описати отримані перші чотири результати кожного 

пошуковика (з наведенням наочного зображення посилання, яке 

надало найбільш повну та вичерпну інформацію) та оцінити їх. 

Зробити висновки. Оформити звіт в текстовому редакторі Word. 

Завдання 2.2 
Визначити ключові слова електронної комерції та за допомогою 

пошукових систем скласти термінологічний словник на 25 термінів. 

Оформити звіт в текстовому редакторі Word у вигляді таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Термінологічний словник з дисципліни ”Електронна комерція” 
№ 

з/п 

Термін  Визначення  Джерело 

інформації 
1 2 3 4 

1    

.. … … … 

 

Завдання 2.3 

Провести огляд найпопулярніших пошукових систем та описати 

їх. Оформити звіт в текстовому редакторі Word. 

Контрольні питання 

1. Що таке Web-сторінка та Web-сайт? 

2. Які пошукові системи Ви знаєте? 

3. Яка пошукова система для Вас є найбільш зручною? 
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4. Яким чином здійснюється пошук інформації через пошукові 

системи? 

5. Які особливості формулювання пошукового запиту? 

 
Тема 3. Організаційно-правове забезпечення електронної 

комерції (2 год.) 

Мета лабораторного заняття: Оцінка нормативно-правового 

забезпечення системи електронної комерції. 

Завдання до  лабораторного заняття: 

Завдання 3.1 
Ознайомитися зі змістом основних нормативно-правових актів, 

що регламентують процеси формування та розвитку вітчизняної і 

міжнародної електронної комерції та проаналізувати їх базові 

положення. Результати роботи оформити у вигляді табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Регламентація сфери електронної комерції 
№ 

з/п 

Нормативний акт Аспект діяльності, що 

підлягає регламентуванню 

Короткий 

зміст 
1 2 3 4 

1. Закон України "Про електронні 

документи та електронний 

документообіг" 

Правовий статус електронного 

документа та його оригіналу 
 

2.  Закон України "Про електронні 

документи та електронний 

документообіг" 

Порядок відправлення 

електронного документа 
 

3. Закон України "Про електронні 

документи та електронний 

документообіг" 

Порядок одержання 

електронного документа 
 

4. Закон України "Про електронні 

документи та електронний 

документообіг" 

Гарантії одержання та 

цілісності електронного 

документа 

 

5. Закон України "Про електронні 

документи та електронний 

документообіг" 

Правила зберігання 

електронного документа 
 

6. Закон України "Про 

електронний цифровий підпис" 

Правовий статус електронного 

цифрового підпису 
 

7. Закон України "Про 

електронний цифровий підпис" 

Суб'єкти електронного 

цифрового підпису 
 

8. Закон України "Про 

електронний цифровий підпис" 

Призначення електронного 

цифрового підпису 
 

9. Закон України "Про 

електронний цифровий підпис" 

Вимоги до сертифіката ключа  

10. Закон України "Про 

електронний цифровий підпис" 

Права та обов'язки підписувача  
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11. Закон України "Про 

електронний цифровий підпис" 

Права і обов'язки центра 

сертифікації ключів 
 

12. Закон України "Про 

електронний цифровий підпис" 

Функції акредитованого центру 

сертифікації ключів 
 

13. Закон України "Про 

електронний цифровий підпис" 

Функції центрального 

засвідчувального органа 
 

14. Закон України "Про 

телекомунікації" 

Права споживачів 

телекомунікаційних послуг 
 

15. Закон України "Про 

телекомунікації" 

Обов'язки споживачів 

телекомунікаційних послуг 
 

16. Закон України "Про 

телекомунікації" 

Правові основи діяльності 

провайдерів телекомунікацій 
 

17. Закон України "Про 

телекомунікації" 

Завдання адміністрування 

українського сегмента мережі 

Інтернет 

 

18. Закон України “Про захист 

інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах” 

Забезпечення захисту 

інформації в системі 

 

 

19. Закон України “Про захист 

інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах” 

Повноваження державних 

органів у сфері захисту          

інформації в системах 

 

20. Закон України “Про платіжні 

системи та переказ коштів в 

Україні” 

Порядок відкриття банками 

рахунків своїм клієнтам 
 

21. Закон України “Про платіжні 

системи та переказ коштів в 

Україні” 

Види рахунків, що можуть 

відкриватися банками  

або іншими установами - 

учасниками платіжної  

системи своїм клієнтам 

 

22. Закон України “Про платіжні 

системи та переказ коштів в 

Україні” 

Системи електронних платежів 

Національного банку України 
 

23. Закон України “Про платіжні 

системи та переказ коштів в 

Україні” 

Електронні платіжні засоби 

 
 

24. Типовий закон ЮНСІТРАЛ 

"Про електронну торгівлю" 

Юридична чинність документів 

у формі повідомлень 
 

25. Типовий закон ЮНСІТРАЛ 

"Про електронну торгівлю" 

Укладання і дійсність 

комерційних контрактів 
 

26. Положення про електронні 

гроші в Україні 

Вимоги щодо здійснення 

випуску електронних грошей 
 

27. Положення про електронні 

гроші в Україні 

Вимоги щодо розповсюдження, 

використання, приймання та 

обмінних операцій з 

електронними грошима та 

поповнення електронними 

грошима електронних 

пристроїв 

 

28. Положення про електронні Вимоги до систем електронних  
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гроші в Україні грошей 

29. Положення про електронні 

гроші в Україні 

Порядок узгодження правил 

системи електронних 

грошей/здійснення операцій з 

електронними грошима 

 

 

Контрольні питання 

1. Назвіть основні нормативно-правові акти, які регламентують 

сферу електронної комерції в Україні. 

2. Які аспекти електронної комерції підлягають регламентуванню 

в Україні? 

3. Яких інформаційних посередників у сегментах електронної 

комерції Ви знаєте? 
 

Тема 4. Платіжні системи глобальної комп’ютерної мережі 
Internet та принципи їх функціонування (4 год.) 

Мета лабораторного заняття: Проведення розрахунків у 

платіжних системах. Порівняння функціональних можливостей 

платіжних систем “Webmoney”, “CyberPlat”, “Portmone”. 

Ознайомлення з принципами роботи платіжної системи 

eCommerceConnect. Здійснення оплати за покупки з використанням 

демонстраційної версії. Ознайомлення з особливостями роботи на 

міжнародному валютному ринку Forex. 

Завдання  до лабораторного заняття: 

Завдання 4.1 
Послідовно зайдіть на сайти платіжних систем WebMoney 

Transfer (www.webmoney.com.ua), CyberPlat (www.cyberplat.ru), 

Portmone (www.portmone.com.ua). Проведіть їх порівняльний аналіз 

за переліком питань з таблиці 4.1, дайте на них письмові відповіді.  

Таблиця 4.1  

Порівняльний аналіз платіжних Internet-систем 

Питання 

Електронні платіжні системи 

WebMoney 

Transfer 
CyberPlat Portmone 

1. Які установи в on-line є організаторами 

створення цих платіжних систем? 

   

2. До якого типу електронних платіжних систем 

їх можна віднести:  дебетових чи кредитних? 

   

3.Які схеми електронних платежів пропонуються 

користувачам на цих сайтах? 
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4. Як саме можна стати користувачем цих 

платіжних систем? 

   

5. Чи надають ці платіжні системи можливість 

створення і підтримки Internet-крамниці? 

   

6. Як вирішуються на цих сайтах питання 

захисту комерційної і особистої інформації при її 

передаванні мережею? 

   

7. Чи можна використовувати у цих платіжних 

системах електронний цифровий підпис для 

автенфікації користувачів? 

   

8. Чи є регіональні обмеження на використання 

цих платіжних систем? 

   

9. Чи мають сайти цих платіжних систем 

демонстраційний режим роботи, з допомогою 

якого пересічний користувач Internet може 

ознайомитися з їх роботою? 

   

10. Якщо на запитання 9 відповідь позитивна, з'я-

суйте, яка з перелічених платіжних систем надає 

найбільші можливості роботи в демонстрацій-

ному режимі і які саме? 

   

11. Чи зручний для користувача інтерфейс мають 

ці сайти? Проведіть їх порівняльний аналіз. 

   

12. Як можна придбати програмне забезпечення 

для користування цими електронними платіжни-

ми системами і створення Internet-крамниць, 

користування послугами Internet-банкінгу (якщо 

система надає таку послугу)? 

   

 

Завдання 4.2 

Знайдіть з допомогою пошукових серверів meta-ukraine.com, 

www.yandex.ru, www.rambler.ru, www.yahoo.com тощо за запитом 

«система електронних платежів» або подібним до нього інші 

платіжні українсько- чи російськомовні платіжні системи і про-

ведіть їх аналіз за переліком питань завдання 1 з таблиці 4.1. 

Завдання 4.3 
Використовуючи демонстраційну версію платіжної системи 

eCommerceConnect (www.ecconnect.com.ua) провести розрахунки з 

Internet-магазином за придбаний товар. Процедуру виконання 

платежу детально описати та оформити у вигляді звіту в текстовому 

редакторі Word.  

Завдання 4.4 

На сайті forex.com (http://www.forex.com) відкрити 

безкоштовний демо-рахунок, заповнивши анкету реєстрації. 
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Зберегти дані про ім’я і пароль. Завантажити демо-версію 

платформи FOREXTrader PRO на комп’ютер та створити обліковий 

запис. Для зручності роботи обрати російську мову.  

Увійти в демо-версію платформи FOREXTrader PRO під своїм 

логіном та паролем. Ознайомитись з конфігурацією вікна та його 

основними закладками.  

Використовуючи основний принцип біржової торгівлі – 

купувати валюту за нижчою ціною, а продавати – за вищою, 

створити чотири ордери (два на придбання валюти і два на продаж 

валюти) та у звіті представити інформацію за результатами цих 

ордерів. 

Процедуру виконання завдання детально описати та оформити у 

вигляді звіту в текстовому редакторі Word. 

Контрольні питання 

1. Що таке ”Електронна платіжна система” в мережі Internet? 

2. Які можливості надає використання електронної платіжної 

системи? 

3. Які найбільш відомі платіжні системи в мережі Internet Ви 

знаєте? Наведіть приклад вітчизняних платіжних систем?  

4. Переваги та недоліки використання платіжних систем в 

мережі Internet? 

5. Чим відрізняються дебетові та кредитові платіжні системи? 

6. Принцип роботи платіжних систем на основі кредитних 

карток? 

7. Принцип роботи платіжних систем на основі електронних 

грошей? 

8. Що таке ”Електронні гроші” та ”Електронний чек”? 

9. Що таке ”Internet-брокерідж”? Назвіть способи надання 

брокерських послуг через Internet. 
 

Тема 5. Системи Electronic-Banking (4 год.) 

Мета лабораторного заняття: Порівняння функціональних 

можливостей систем Internet-banking на прикладі банків “Дельта 

Банк”, “Приватбанк” та „Фінанси і кредит”. Набуття навичок 

використання функціональних можливостей систем Internet-

banking. 

Завдання  до лабораторного заняття: 
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Завдання 5.1 
Провести порівняльний аналіз систем Internet-банкінгу на 

прикладі вітчизняних банків за переліком питань та дати на них 

письмові відповіді у таблиці 5.1. 

Таблиця 5.1 

Порівняльний аналіз систем Internet-банкінгу на прикладі 

вітчизняних  банків  
№ Питання “Дельта Банк” “Приватбанк” „Фінанси і 

кредит” 

1. Які послуги надаються банком 

електронними каналами? 

   

2. Для яких клієнтів доступні послуги 

системи Інтернет-банкінгу? 

   

3. Які складові системи Інтернет-

банкінгу? 

   

4. Які можливості системи Інтернет-

банкінгу? 

   

5. Які методи захисту інформації 

використовуються в системі? 

   

6. Які тарифи використовуються у 

системі Інтернет-банкінгу. 

   

7. Які етапи реєстрації у системі 

Інтернет-банкінгу? 

   

8. Чи передбачає система 

встановлення додаткового 

програмного забезпечення? Якого? 

   

9. Чи мають сайти банків 

демонстраційний режим роботи 

системи Інтернет-банкінгу? 

   

10. Оцініть за 5-ти бальною шкалою 

користувацький інтерфейс сайтів 

банків та повноту інформації на 

них. 

   

 

Завдання 5.2 
Налаштувати систему Internet-банкінгу ”Приват 24” (або увійти 

у вже налаштовану під своїм логіном та паролем) для власної 

картки Приватбанку. Детально описати порядок налаштування та 

можливості системи Internet-банкінгу ”Приват 24”. Здійснити 

поповнення мобільного рахунку на будь-яку зручну суму. 

Сформувати платіжне доручення та виписку по рахунку. 

Переглянути інформацію по картці з використанням графіків. 

Результати виконання завдання детально описати та оформити у 

вигляді звіту в текстовому редакторі Word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13

Контрольні питання 

1. Що таке ”Internet-банкінг”? 

2. Назвіть типи систем Internet-банкінгу. 

3. Назвіть основні види послуг Internet-банкінг. 

4. Назвіть вітчизняні банки, які використовують систему Internet 

банкінгу. Які найбільш відомі системи Internet-банкінгу Ви 

знаєте? 

5. Що таке ”Транзакція”? 

6. Назвіть переваги та недоліки використання систем Internet-

банкінгу. 

7. Як забезпечується захист персональної інформації при 

використанні систем Internet-банкінгу? 

 

Тема 6. Організація і технологія роботи Internet-магазину  

(4 год.) 

Мета лабораторного заняття: Вивчення принципів роботи 

Internet-магазинів. Набуття навичок придбання товарів в Internet-

магазинах. 

Завдання  до лабораторного заняття: 

Завдання 6.1 

Ознайомитися з особливостями структури Інтернет - магазинів, 

технологією їх роботи та асортиментом пропонованих товарів 

згідно з визначеним варіантом (табл. 6.1.). 

Таблиця 6.1 

Вихідні дані до виконання завдання 6.1 
№ варіанта Товарна спеціалізація магазину 

1 Комп’ютерна техніка і програмне забезпечення 

2 Книги і друкована продукція 

3 Аудіо- і відеопродукція 

4 Продукти харчування 

5 Автотовари 

6 Товари спортивного призначення 

7 Подарунки 

8 Одяг та взуття 

9 Аудіо- і відеотехніка 

10 Косметика і парфумерія 

 

На сайті української пошукової системи "Мета" обрати розділ 

"е-магазины". На екрані з'явиться перелік категорій електронних 

магазинів за їхньою товарною спеціалізацією (число в дужках після 
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назви категорії вказує на кількість магазинів, зареєстрованих у цій 

пошуковій системі). Обрати категорію згідно з визначеним 

варіантом. На екрані з'явиться перелік магазинів цієї категорії, який 

включає їх назву, коротку характеристику та електронну адресу. 

Обрати довільно один з магазинів, "клікнувши" на його електронній 

адресі. Після завершення пошуку на екрані з'явиться перша Web-

сторінка обраного магазину. За допомогою системи навігації цього 

магазину ознайомтесь з його структурними елементами та 

технологією роботи. Результати роботи подати у вигляді таблиці 

6.2. 

Таблиця 6.2 

Характеристика структурних елементів та технології роботи 

Internet-магазину 
№ 

з/п 

Досліджуваний 

структурний 

елемент або 

функція 

Характеристики структурного елемента 

або функції 

Аналіз 

структурного 

елемента або 

функції 

1 Web-вітрина Наявність, особливості оформлення, 

інформація про навігацію в магазині. 

 

2 Інформаційний 

каталог 

Наявність, структура, особливості пошуку 

інформації. 

 

3 Товарний каталог Структура, основні групи (підгрупи) 

товарів, особливості пошуку необхідних 

товарів. 

 

4 Ознайомлення з 

товаром 

Особливості подачі інформації про 

обраний товар (зображення, словесний 

опис, коротка технічна характеристика, 

ціна, інша інформація і т.д.). 

 

5 Відбір товару Вказання кількості обраного товару, 

технологія відбору товару в кошик 

клієнта. 

 

6 Кошик клієнта Процедура перегляду, структура кошику, 

процедура зміни вмісту кошика. 

 

7 Реєстрація 

клієнта 

Структура та зміст картки реєстрації 

клієнта при першому відвідуванні, 

процедура реєстрації при повторному та 

наступних відвідуваннях. 

 

8 Оформлення 

замовлення 

Процедура остаточного підтвердження 

замовлення. 

 

9 Розрахунок за 

обраний товар 

Можливі форми та засоби оплати, 

додаткова інформація. 

 

10 Доставка товарів Можливі способи доставки товарів, 

регіони  і терміни доставки, вартість 

доставки, додаткова інформація. 

 

11 Надання знижок Наявність, система знижок.  
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12 Додаткові функції 

та інформація 

Функції та інформація, які безпосередньо 

не стосуються продажу основних товарів, 

проте дозволяють збільшувати кількість 

відвідувачів магазину (партнерська 

програма, новини, рейтинги, чат, 

знайомства і т.д.). 

 

 

Результати виконання завдання оформити у вигляді звіту в 

текстовому редакторі Word. 

Завдання 6.2 

За допомогою даних мережі Internet визначити три кращих за 

рейтингом електронні магазини відповідної товарної спеціалізації 

згідно з визначеним варіантом (табл. 6.3). Вкажіть їхні електронні 

адреси.  

Таблиця 6.3 

Вихідні дані до виконання завдання 6.2 
№ варіанта Товарна спеціалізація магазину 

1 Мобільні телефони 

2 Будівництво і ремонт 

3 Парфумерія і косметика 

4 Фототехніка 

5 Подарунки, квіти 

6 Одяг, взуття 

7 Оргтехніка 

8 Спортивні товари 

9 Продукти харчування 

10 Побутова техніка 

 

На сайті будь-якої пошукової системи ввести запит для пошуку 

електронних магазинів відповідної товарної спеціалізації. У списку 

магазинів визначеної категорії обрати потрібні. Результати 

виконання завдання подати у вигляді таблиці 6.4 та оформити у 

вигляді звіту в текстовому редакторі Word. 

Таблиця 6.4 

Результати визначення трьох кращих за рейтингом 

електронних магазинів відповідної товарної спеціалізації 
№ 

з/п 

Товарна 

спеціалізація 

Електронна адреса 

магазину 

Назва магазину Товарні підгрупи, 

кількість товарів 

1     

2     

3     
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Завдання 6.3 
Послідовно зайдіть на сайти українських і російських Internet-

магазинів: Azbooka (www.azbooka.com.ua), Bambook 

(www.bambook.com.ua), Megashop (www. megashop.ru), Dostavka 

(www.dostavka.ru) і дайте письмово відповіді на наступні запитання 

(стосовно кожного з магазинів): 

1. Які групи товарів (послуг) можна придбати (отримати) у цих 

магазинах? 

2. Які механізми використовуються для надання цінової інформації 

на запропоновані товари (послуги)? 

3. Як (візуально, з допомогою текстового опису тощо) потенційні 

покупці можуть ознайомитися з товарами (послугами)? 

4. Які механізми замовлення товару по Internet працюють у цих 

Internet-магазинах? 

5. Чи існує в цих Internet-магазинах система знижок на товари? Які 

вони порівняно з традиційними магазинами? 

6. Які системи доставки товарів пропонуються покупцям - 

традиційна пошта, кур'єрська доставка тощо? 

7. Які регіони охоплює система доставки товарів цих Internet-

магазинів? 

Зробіть висновки про зручність придбання товарів в даних 

Internet-магазинах та їх навігацію.  

Завдання 6.4 
Детально опишіть послідовність створення Internet-магазинів з 

використанням платформи CartEnergy (http://cartenergy.ru/guides/otk

rytie-internet-magazina) та конструктора Internet магазину Skynell 

(http://skynell.com/promo/shop.php). Проведіть порівняльний аналіз 

даних варіантів створення Internet-магазинів за такими ознаками: 

вартість, простота створення, якість подання інформації, 

функціональні можливості, дизайн, технічна підтримка, переваги та 

недоліки, приклади створених Internet-магазинів. Зробіть висновки. 

Результати виконання завдання оформити у вигляді звіту в 

текстовому редакторі Word.  

Контрольні питання 

1. Що таке “Internet-магазин”? 

2. Назвіть особливості функціонування Internet-магазину. 

3. Як класифікуються Internet-магазини? 
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4. Опишіть організацію обслуговування покупців у віртуальних 

магазинах. 

5. Які основні структурні елементи повинен містити Internet-

магазин? 
 

Тема 7. Організація продажу товарів через Internet-аукціони  

(4 год.) 
Мета лабораторного заняття: Ознайомлення зі структурою, 

типами Internet-аукціонів, технологією їх роботи та особливостями 

продажу товарів. 

Завдання  до лабораторного заняття: 

Завдання 7.1 
Провести порівняльний аналіз Internet-аукціонів та їх 

діяльності. Результати оформити у вигляді таблиць 7.1-7.2. та 

зберегти у вигляді звіту в текстовому редакторі Word. 

Таблиця 7.1 

Порівняльна характеристика Internet-аукціонів  
№ 

з/п 

Назва Адреса Країна Категорії, за якими 

проводяться торги 

1 http://molotok.ru/    

2 http://bid.com.ua/    

3 http://torg.alkar.net/    

4 http://www.ebay.com/    

5 http://aukro.ua/    

Таблиця 7.2 

Порівняльний аналіз діяльності Інтернет-аукціонів 
Назва 1 2 3 4 5 

Адреса      

Які механізми використовуються 

для надання інформації про лоти? 

     

Якими шляхами потенційні 

покупці можуть ознайомитись з 

товарами (візуально, текстовий 

опис тощо)? 

     

Чи можна отримати дані про 

історію торгів? Які це дані? 

     

Чи діє на аукціонах система 

рейтингових оцінок продавців і 

покупців? 

     

Оцінка зручності інтерфейсу сайту 

(за 5-ти бальною шкалою). 

Обґрунтуйте величину оцінки. 
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Завдання 7.2 

Ознайомитися з основними правилами проведення попередньо 

обраного аукціону, процедурою реєстрації, особливостями 

виставлення лота на продаж, технологією участі в торгах та 

покупки лота. Результати роботи подати у вигляді таблиці 7.3. 

Таблиця 7.3 

Основні правила проведення Інтернет-аукціонів 

№ 

з/п 

Технологічна 

операція або 

функція 

торгової 

системи 

аукціону 

Назва розділу, 

що містить 

характеристику 

операції або 

функції  

Особливості проведення 

операції або 

функціональні 

особливості 

Аналіз 

особливостей 

проведення 

операцій або 

функціональних 

особливостей 

1 Виставлення 

товару на 

продаж 

 Вимоги до учасників 

аукціону в якості 

продавця; вимоги до 

товару, що виставляється 

на аукціон; права та 

обов’язки продавця; 

послуги та програми 

підтримки продавців. 

 

2 Купівля 

товару 

 Вимоги до учасників 

аукціону в якості покупця; 

права та обов’язки 

покупця; правила 

пропозиції ставок. 

 

3 Реєстрація 

учасників 

 Нік, електронна адреса, 

пароль, контактна 

інформація (прізвище, 

ім’я, країна, місце 

знаходження, телефон, 

адреса і т.д). 

 

4 Правила 

роботи 

торгової 

системи 

аукціону 

 Правила і обов’язки 

адміністрації торгової 

системи, типи існуючих 

продаж. 

 

Контрольні питання 

1. Що таке “Internet-аукціон”? 

2. Назвіть особливості функціонування Internet-аукціонів. 

3. Які Ви знаєте типи Internet-аукціонів? 

4. Опишіть організацію роботи Internet-аукціонів. 

5. Які найбільш відомі Internet-аукціони Ви знаєте? 
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Тема 8. Організація оптового продажу товарів та послуг через 
електронні торговельні майданчики (2 год.) 

Мета лабораторного заняття: Вивчення принципів роботи 

каталогів підприємств. Ознайомлення з принципами 

функціонування торгівельних майданчиків. Вивчення 

інформаційно-аналітичних і торгово-операційних систем в Internet. 

Завдання  до лабораторного заняття: 

Завдання 8.1 
За допомогою обраної пошукової системи знайти 2-3 каталоги 

підприємств м. Рівне. Ознайомитись зі структурою каталогів та 

навести їх порівняльну характеристику. Результати оформити у 

вигляді табл. 8.1 та зберегти у вигляді звіту в текстовому редакторі 

Word. 

Таблиця 8.1 

Порівняльна характеристика каталогів підприємств м. Рівне 
Назва каталогу    

Електронна адреса    

Можливість здійснення пошуку за запитом    

Детальність інформації про підприємство    

Посилання на карту міста     

Інформація про акції підприємств міста    

Оцінка зручності інтерфейсу каталогу 

підприємств (за 5-ти бальною шкалою). 

Обґрунтуйте величину оцінки. 

   

 

Завдання 8.2 
Ознайомитися з особливостями структури та функціями 

електронних торговельних майданчиків на прикладі Української 

електронної торгової площадки (УЕТП) (http://e.uetp.com.ua/etp/trad

e/list.html). Описати зміст головної сторінки та способи подачі 

інформації на ній. Результати оформити у вигляді табл. 8.2 та 

зберегти у вигляді звіту в текстовому редакторі Word. 

Таблиця 8.2 

Особливості структури та функції електронних торговельних 

майданчиків на прикладі Української електронної торгової 

площадки 

№ 

з/п 

Інформаційний блок Вид подачі 

інформації 

Зміст 

інформаційного 

блоку 

1 Електронні торги   
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2 Комерційні закупівлі   

3 Реєстрація   

4 Публікації про торги   

5 Етапи організації і проведення 

торгових процедур для замовників 

  

6 Етапи організації і проведення 

торгових процедур для постачальників 

  

7 Конкурс на закупівлю   

8 Аукціон на закупівлю   

9 Запит котирувань на закупівлю   

10 Запит комерційних пропозицій   

11 Багато етапний конкурс на закупівлю   

12 Конкурентні переговори   

 

Завдання 8.3 

Ознайомитись із особливостями пошуку комерційної інформації 

на електронних торговельних майданчиках. Із системного меню 

обрати розділ "Публікації про торги". На екрані з'явиться довідкова 

інформація про торги на сайті торговельного майданчика. Із 

поданого списку обрати 1-2 пропозиції по предметах торгів (за 

вибором студента) та провести їх аналіз. Результати подати у 

вигляді таблиці 8.3 та зберегти у вигляді звіту в текстовому 

редакторі Word. 

Таблиця 8.3 

Повідомлення про проведення торгів 

№ 

з/п 

Інформація про проведення торгів Отриманий 

результат 

1 Організатор  

2 Предмет торгів  

3 Форма торгів  

4 Регіон постачання товарів, виконання робіт, надання 

послуг 

 

5 Місце (адреса) поставки товарів, виконання робіт, 

надання послуг 

 

6 Терміни поставки товарів, виконання робіт, надання 

послуг 

 

7 Учасник 1  

8 Адреса учасника 1  

9 Учасник 2  

10 Адреса учасника 2  

11 Учасник-переможець відповідно до протоколу 

підведення підсумків торгів 
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Контрольні питання 

1. Що таке “електронний торговельний майданчик”? 

2. Перерахуйте функції електронних торговельних майданчиків. 

3. Як класифікуються електронні торговельні майданчики? 

4. Опишіть структуру електронних торговельних майданчиків. 

5. Охарактеризуйте принципи роботи каталогів підприємств? 

 

Тема 9. Маркетинг та реклама в мережі Internet (2 год.) 
Мета лабораторного заняття: Проведення маркетингових 

досліджень на Internet ринку. Застосування реклами в електронній 

комерції. Порівняльний аналіз діяльності рекламних агентств в 

Internet. 

Завдання  до лабораторного заняття: 

Завдання 9.1 
Провести порівняльний аналіз компаній Internet-маркетингу. 

Результати оформити у вигляді таблиці 9.1 та зберегти у вигляді 

звіту в текстовому редакторі Word.  

Таблиця 9.1 

Порівняльний аналіз компаній Internet-маркетингу 
№ Питання Компанія 

Yula softsoul Magneticone 

1. Які послуги пропонуються в Інтернеті?    

2. Які тарифи для отримання послуг:    

2.1 - розробки сайту компанії    

2.2 - просування сайту    

2.3 - розробки сайту Інтернет-магазину    

2.4 - розробки реклами    

2.5 - планування і проведення рекламних компаній    

2.6 - аналіз сайту    

2.7 - аудит сайту    

2.8 - інших послуг    

3. Якими способами можна зробити замовлення 

на виконання послуг? 

   

4. Чи є на сайті демонстрація розроблених фірмою 

проектів? 

   

5. Чи є на сайті інформація про партнерів?    

6. Рейтинг компанії    

 

Завдання 9.2 

Ознайомитися з особливостями функціонування банерної 

реклами в мережі Internet на прикладі рекламної студії BannerMaker 

(bannermaker.ru). За запропонованими викладачем параметрами, 
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переглянути портфоліо нових банерів, розроблених студією для 

комерційних структур. Ознайомитися із формою замовлення на 

виготовлення банерів. За вихідними даними до виконання завдання 

9.2 (табл. 9.2) заповнити форму заявки на виготовлення банерів. 

Таблиця 9.2 

Вихідні дані до виконання завдання 9.2 
№ варіанта Назва фірми Сфера діяльності фірми 

1 SunTravel Туристичні послуги 

2 Еліт-тепло Продаж опалювального обладнання 

3 Клеопатра Продаж косметики і парфумерії 

4 Екопласт Виробництво і продаж виробів із пластмаси 

5 Rentmotors Оренда автомобілів 

 

Ознайомитись з формою подачі замовлення на виготовлення 

банера (http://www.bannermaker.ru/order#). Результати подати у 

вигляді спеціальної форми (табл. 9.3). 

Таблиця 9.3 

Форма замовлення на виготовлення банера 

Персональні дані 
1 ПІБ  

2 Контактний e-mail  

3 ICQ  

4 Skype  

5 Моб. телефон  

URL сайту, який рекламується 

1 http://  

Формати банерів. Flash / GIF / Прінт. Кількість 

1  

Детальний опис / Техничні завдання 

1 Мета рекламної кампанії  

2 Предмет реклами, суть пропозиції  

3 Унікальність пропозиції  

4 Які елементи повинні бути 

використані у банері 

 

5 Використовувані слова, слогани, 

логотип 

 

6 Пропозиції щодо подання 

інформації або кольорової схеми 

 

7 Потенційна цільова аудиторія  

8 Технічні вимоги до банерів  

9 Обмеження щодо обсягу банера  

10 Вимоги до виконання посилань у  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23

Flash-бaнepax 

11 Адреси майданчиків, на яких 

повинні бути розміщені банери 

 

 

Ознайомитися з інформацією про вартість банерної реклами та 

провести розрахунок загальної вартості рекламної кампанії фірми. 

Результати виконання завдання зберегти у вигляді звіту в 

текстовому редакторі Word. 

Контрольні питання 

1. Що таке Internet-маркетинг? 

2. Опишіть особливості сучасного Internet-маркетингу? 

3. Назвіть основні принципи та засоби реклами в мережі Internet. 

4. Що таке ”Банер”? 

5. Перерахуйте основні типи розміщення банерної реклами. 

 

Тема 10. Система дистанційного навчання як сегмент ринку 

електронних послуг (2 год.) 

Мета лабораторного заняття: Огляд структури та особливості 

користування системою дистанційного навчання на прикладі 

НУВГП. 

Завдання  до лабораторного заняття: 

Завдання 10.1 

Зайти на сайт дистанційної освіти НУВГП(http://91.237.247.3/mo

odle/). Ознайомитись зі структурою сайту. Обрати категорію курсів 

”Робота з системою дистанційного навчання Moodle” та 

законспектувати: 

1. Основні та загальні описи інтерфейсу. 

2. Комунікативні можливості системи. 

Обрати з переліку курсів будь-яку дисципліну для студентів 

напряму підготовки ”Облік і аудит”, сформувати конспект лекцій з 

даної дисципліни та оцінити якість інформаційного наповнення і 

доступність подання інформації по даній дисципліні. Результати 

виконання завдання зберегти у вигляді звіту в текстовому редакторі 

Word. 

Контрольні питання 

1. Назвіть передумови виникнення та цілі впровадження системи 

дистанційного навчання? 
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2. Опишіть характерні риси та принципи дистанційного 

навчання? 

3. На основі якого системного середовище створено систему 

дистанційного навчання НУВГП? 

4. Опишіть структуру курсів дистанційного навчання НУВГП. 
 

Тема 11. Безпека і захист інформації в електронній комерції. 
Ефективність електронної комерції (2 год.) 

Мета лабораторного заняття: Ознайомлення із заходами 

забезпечення безпеки інформації та засобами захисту інформації. 

Розрахунок ефективності та вибір оптимального варіанту 

функціонування Web-сервера. 

Завдання  до лабораторного заняття: 

Завдання 11.1 

Розрахувати ефективність та обрати оптимальний варіант 

функціонування Web-сервера, використовуючи дані таблиці 11.1. 

Таблиця 11.1 

Вихідні дані до виконання завдання 11.1 
№ 

з/п 

Показники  Од. 

виміру 

Варіанти  

1 2 3 4 5 

1 Відвідувачі, які потрапили на 

сервер за півроку завдяки 

використанню банера на іншому 

сервері 

% від 

п. 4 
10 30 25 12 20 

2 Відвідувачі, які потрапили на 

сервер за півроку завдяки 

використанню гіперпосилання на 

пошуковому сервері 

Чол. 15 80 95 55 100 

3 Відвідувачі, які потрапили на 

сервер за півроку за адресою 

сервера 

% від 

п. 4 
3 15 40 7 30 

4 Загальна кількість відвідувачів 

сервера за півроку 
Чол. 800 900 1500 1000 2500 

5 Відвідали візитну сторінку 

сервера за півроку 

Разів  300 400 800 200 2000 

Чол. 300 200 320 350 1500 

6 Відвідали сторінку-каталог за 

півроку 

Разів  200 600 400 400 600 

Чол. 100 300 250 500 400 

7 Відвідали сторінку з інформацією 

про додаткові послуги за півроку 

Разів  250 300 600 500 700 

Чол. 200 250 450 200 500 

8 Відвідувачі, що ”клікнули” банер:       

8.1 на візитній сторінці Чол. 50 100 300 150 800 

8.2 на сторінці-каталозі Чол. 2 120 200 200 500 

8.3 на інформаційній сторінці Чол. 70 50 150 100 300 

9 Відвідувачі, які купили товар у Чол. 55 140 500 300 1800 
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електронному магазині за півроку 

10 Загальна кількість відвідувань 

сервера за півроку 
Разів 1600 2500 6000 3000 2100 

 

Вказівки до виконання завдання 

1. Ефективність застосування різних засобів входу на сервер 

розраховується за формулою 

ЗКВ

Кз
Ез = ,        (1)  

де Е3 - ефективність засобу входу; 

К3 - кількість відвідувачів, що скористалися засобом входу на 

сервер; 

ЗКВ - загальна кількість відвідувань сервера за досліджуваний 

період. 

2. Оцінка відвідувань сторінок сервера визначається за формулою 

ЗКВ

Квс
Ов = ,      (2) 

де Ов - оцінка відвідувань сторінки за досліджуваний період; 

Квс - кількість відвідувань сторінки за досліджуваний період. 

3. Ефективність банерної реклами визначається за формулою 

Вк

Кв
Ебр = ,    (3) 

де ЕБ - ефективність банерної реклами; 

Кв - кількість відвідувачів сторінки, де знаходиться інформаційний 

банер; 

Вк - кількість відвідувачів, які "клікнули" інформаційний банер. 

4. Ефективність перетворення відвідувачів у покупців 

розраховується за формулою 

%100×=

Зв

В
Е ,     (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26

де Ев - ефективність перетворення відвідувачів у покупців; В - 

кількість відвідувачів, які купили товар; Зв - загальна кількість 

відвідувачів серверу. 

5. Кількість повторних відвідувань сервера визначається за 

формулою 

Зв

ЗКВ
Кпв = ,    (5) 

Результати виконання завдання зберегти у вигляді звіту в 

текстовому редакторі Word. 

Контрольні питання 

1. Які види захисту інформації в електронній комерції Ви знаєте? 

2. Перерахуйте показники, які розраховуються для оцінки 

ефективності електронної комерції. 

 

3. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

30 год. - підготовка до аудиторних занять; 

18 год. - підготовка до контрольних заходів. 

Під час виконання самостійної роботи студенти поглиблюють 

отримані знання та самостійно вивчають матеріал окремих тем 

шляхом опрацювання відповідної літератури, здійснюють 

підготовку до лабораторних занять.  

Самостійну роботу студентів передбачено як основний засіб 

оволодіння навчальним матеріалом у вільний від аудиторних занять 

час, що також проводиться у формі наукових рефератів за 

нижченаведеними питаннями відповідно до варіантів, визначених 

викладачем. Текстова частина викладається на стандартному папері 

формату А4 (210мм*297мм) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє, 

ліве – 20 мм, праве – 10 мм. Самостійна робота може бути 

рукописною або друкованою і виконується українською мовою. 

Загальний обсяг тексту повинен становити не більше 10-15 

сторінок. Текст поділяється на розділи, підрозділи, пункти, 

підпункти відповідно до змісту. 
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Таблиця 3.1 

Завдання для самостійної роботи студентів денної форми 

навчання 
№ 

п/п 
Питання для самостійного опрацювання 

Рекомендована 

література 

Тема 1. Суть, зміст, значення та тенденції розвитку електронної 

комерції 

1. Історія становлення електронної комерції. Базова: 1, 3. 

Допоміжна: 12, 15.  

2. Нові економічні явища з літерою “е”. Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 12, 14, 

15. 

3. Створення необхідних умов для успішного 

розвитку електронної комерції. 

Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 8, 

12, 14, 15, 16. 

4. Джерела доходу електронної комерції. Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 10, 

12, 14, 15. 

5. Програмне забезпечення для електронної 

комерції: класифікація та аналіз. 

Базова: 1, 2. 

Допоміжна: 11, 12, 

14, 15. 

6. Електронна комерція в секторі 

інтелектуальної власності. 

Базова: 1, 2. 

Допоміжна: 12, 14, 

15.  

Тема 2. Основні категорії Internet та інструментарій електронної 

комерції 

7. Принципи влаштування глобальної 

комп’ютерної мережі Internet. 

Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 11, 

12, 14. 

Тема 3. Організаційно-правове забезпечення електронної комерції 

8. Аналіз діяльності інформаційних 

посередників у різних сегментах 

електронної комерції. 

Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 11, 12, 

14, 15.  

9. Правові аспекти бізнесу в Internet. Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 10, 15. 

Тема 4. Платіжні системи глобальної комп’ютерної мережі Internet 

та принципи їх функціонування 

10. Особливості кредитних Internet-систем. Базова: 1, 3. 

Допоміжна:  5, 6, 

7, 17. 
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11. Дебетові Internet-системи та їх специфічні 

платіжні засоби. 

Базова: 1, 3. 

Допоміжна: 2, 5, 6, 

7, 13, 15. 

Тема 5. Системи Electronic-Banking 

12. Розвиток Internet-banking в Україні. Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 2, 4, 6, 

12, 15. 

13. Mobile- та SMS- banking. Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 6, 12, 

15. 

14. Віртуальні банки: зарубіжний досвід Базова: 1, 2, 3 

Допоміжна: 6, 12, 

15. 

Тема 6. Організація і технологія роботи Internet-магазину 

15 Продаж товарів через соціальні мережі. Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 8, 10, 

12, 15. 

16 Організація доставки товарів, придбаних в 

Internet-магазині 

Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 8, 10, 

12, 15. 

Тема 7. Організація продажу товарів через Internet-аукціони 

17 Альтернативні торгові системи: 

характеристика та аналіз. 

Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 12, 15. 

18 Internet-аукціон eBay. Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 12, 15. 

Тема 8. Організація оптового продажу товарів та послуг через 

електронні торговельні майданчики 

19 Поняття віртуального підприємства. Класи 

віртуальних підприємств. 

Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 12, 15. 

Тема 9. Маркетинг та реклама в мережі Internet 

20 Інтерактивний маркетинг. Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 9, 12, 

14, 15. 

21 Концепція вірусного маркетингу. Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 9, 12, 

14, 15. 

Тема 10. Система дистанційного навчання як сегмент ринку 

електронних послуг 

22 Розвиток української системи дистанційної 

освіти. 

Базова: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 12, 15. 

Тема 11. Безпека і захист інформації в електронній комерції. 
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Ефективність електронної комерції 

23 Різновиди шахрайства в електронній 

комерції. 

Базова: 1, 3. 

Допоміжна: 3, 7, 8, 

12, 15. 

24 Страхування електронного бізнесу Базова: 1, 3. 

Допоміжна: 3, 7, 8, 

12, 15. 

 

4. КАРТКА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
 

Картку оцінювання видів самостійної навчальної діяльності 

студентів наведено в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

Картка оцінювання студентів 

№ з/п
Види навчальної 

діяльності 

Терміни 

виконання 

Форма 

контролю та 

звітності 

Максимальна 

кількість балів 

1 2 3 4 5 

1.  

Робота на 

лабораторних 

заняттях 

за 

розкладом 

журнал 

викладача 
55 б. 

2. 

Підготовка реферату 

на обрану та 

узгоджену тему 

протягом 

семестру 
реферат 5 б.  

3. 

Написання модульної 

контрольної роботи 
протягом 

семестру 

2 модульні 

контрольні 

роботи 

20*2=40 б. 

 

5. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

 

B2A (business-to-administration) - сфера електронної комерції, 

яка охоплює ділові зв'язки комерційних структур з урядовими 

організаціями (зокрема проведення державних закупівель через 

Internet). 

В2В (business-to-business) - сфера електронної комерції, у якій 

електронне середовище використовується для замовлення, 

проведення комерційних операцій та здійснення платежів між 

бізнесовими організаціями (підприємствами) (електронна оптова 

торгівля). 
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B2C (business-to-consumer) - сфера електронної комерції, в якій 

має місце комерційна взаємодія між електронним магазином та 

покупцем - безпосереднім споживачем товару (електронна 

роздрібна торгівля). 

С2А (consumer-to-administration) - сфера електронної комерції, у 

якій електронне середовище використовується для організації 

взаємодії державних структур між споживачами та державними 

структурами (особливо в соціальній та податковій сфері). 

С2С (consumer-to-consumer) - сфера електронної комерції, у якій 

електронне середовище використовується для взаємодії споживачів 

для обміну комерційною інформацією або здійснення комерційних 

операцій. 

DNS (Domain Name System) - система доменних імен Internet-

ресурсів, яка призначена для співставлення цифрових ІР-адрес 

комп'ютерів з доменними (літерними) іменами хостів 

FTP (File Transfer Protocol) - Internet-сервіс для передачі файлів 

(в т.ч. програмних) мережею Internet. 

HTML (Hyper Text Markup Language) - мова розмітки 

гіпертекстових документів. За її правилами форматуються Web-

сторінки та розповсюджуються дані WWW-системи. 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - протокол, згідно якого 

WWW-документи передаються з сервера до браузера на комп'ютер 

користувача. 

Internet - всесвітня мережа технічних засобів, стандартів та 

домовленостей, яка дає змогу підтримувати зв'язок між різними 

комп'ютерними мережами у світі. 

Internet-маркетинг - комплекс соціальних та управлінських 

процесів, які спрямовані на якнайповніше задоволення потреб 

споживачів у мережі Internet при формуванні пропозиції і системи 

обміну товарів і послуг за допомогою інформаційних 

комунікаційних технологій. 

Internet-реклама - форма подання та поширення інформації в 

мережі Internet про товари та послуги з метою їх популяризації з 

указаним джерелом фінансування. 
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Internet-трейдинг - надання фінансовими установами послуг 

стосовно ефективного використання фінансових інструментів на 

фінансових ринках за допомогою інформаційних комунікаційних 

технологій. 

Intranet - внутрішня локальна комп'ютерна мережа установи, 

яка функціонує на основі Internet -технологій. 

IP-адреса - 32 (за новими стандартами 128) - бітова цифрова 

адреса, яка надається кожному вузлу мережі Internet. 

IRC - (система "розмовних кімнат" - чатів) - інтерактивна 

служба, яка дає можливість спілкування користувачів в режимі 

реального часу за допомогою текстових повідомлень, що 

набираються на клавіатурі. 

SET (Secure Electronic Transaction) - протокол, прийнятий як 

стандарт безпеки фінансових трансакцій електронної комерції і 

Грунтується на використанні цифрового підпису із електронним 

сертифікатом. 

S-HTTP (Secure HTTP) - протокол підтримки і передавання 

гіперте-ксту, який забезпечує авторизацію і захист Web-документів. 

SSL (Secure Sockets Layer) - універсальний найбільш масовий 

протокол захисту будь-якого сполучення із використанням будь-

якого прикладного протоколу, Грунтується на використанні 

криптографічних методів шифрування з відкритим ключем. 

TCP/IP (Transmission Control Protocol Internet Protocol) - 

сукупність систем стандартів і правил зв'язку та передавання 

інформації у глобальній мережі Internet. 

Web-браузер (browser) - програма перегляду WWW-сторінок та 

інших ресурсів. 

Web-вітрина - сукупність товарного каталогу, системи навігації 

та оформлення замовлення з наступною передачею його менеджеру 

для оформлення. випадку Web - вітрина є інструментом залучення 

покупця, інтерфейсом для взаємодії з ним та проведення 

маркетингових заходів. 

Web-сервер - комп'ютер, що відповідає за зберігання та видачу 

Web-сторінок і на якому встановлене серверне програмне 
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забезпечення для обробки запитів програм- браузерів, що 

використовують протокол HTTP. 

Web-сторінка - HTML-файл, який може містити тексти, 

зображення, програми на мові Java та інші Web-елементи. 

WWW (World Wide Web) - служба прямого доступу, що 

потребує повноцінного підключення до Internet та дозволяє 

інтерактивно взаємодіяти з представленою на Web-серверах 

інформацією. 

Авторизація - перевірка прав власника банківської платіжної 

картки на здійснення фінансових трансакцій. 

Автентифікація - ідентифікація особи, яка бажає одержати 

інтерактивний доступ до певної інформації з метою забезпечення 

безпеки і гарантування виконання комерційних операцій. 

Банер - рекламний модуль на Web-сторінці у вигляді 

прямокутного графічного зображення (найчастіше у форматі GIF 

або JPG). 

Банк-екваєр - банк, який обслуговує продавця. 

Банк-емітент - банк, у якому знаходиться розрахунковий 

рахунок покупця і є гарантом його фінансових зобов'язань. 

Безпека інформації - стан стійкості інформації до випадкових 

або зумисних впливів, що виключає неприпустимі ризики її зміни, 

розкриття або знищення, які призводять до матеріальних збитків 

власника або користувача інформації. 

Бізнес-портал - потужний Web-сайт з функціями комплексної 

системи, що надає повний спектр послуг для ведення бізнесу в 

мережі багатьом клієнтам (як корпоративним, так і індивідуальним 

підприємцям). 

Гіпертекст - метод надання інформації у вигляді тексту, окремі 

фрагменти якого з'єднані за допомогою посилань тобто зв'язками, 

що дають змогу легко переходити від одного матеріалу до іншого. 

Дистанційна освіта - це форма освіти, у якій навчальний 

процес забезпечується шляхом інформаційних комп'ютерних 

технологій. 
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Електронний аукціон - Web-сайт, що являє собою програмно-

інформаційну базу, яка дозволяє проводити конкурентні торги, в 

процесі чого встановлюється кінцева ціна на товар або послугу. 

Електронний банкінг (Internet-банкінг, e-banking) - система 

банківських послуг, при якій клієнт взаємодіє з банком через 

інформаційні комп'ютерні мережі. 

Електронний бізнес - будь-яка ділова активність з 

використанням глобальних інформаційних мереж для модифікації 

внутрішніх та зовнішніх зв'язків фірми з метою одержання 

прибутку. 

Електронна біржа - електронний торговельний майданчик, на 

якому ціна регулюється коливаннями попиту і пропозиції. 

Електронна візитна картка - кілька WWW-сторінок, що 

містять інформацію про компанію та її діяльність, спрямованих на 

ознайомлення потенційних клієнтів з продукцією та послугами 

компанії. 

Електронний гаманець - спеціальне програмне забезпечення, 

яке дає можливість зберігати електронні гроші, здійснювати 

розрахунки за їх допомогою, перевіряти їх справжність, одержувати 

інформацію про розрахунки тощо 

Електронний документ - документ, інформація в якому 

зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові 

реквізити документа. 

Електронний документообіг (ЕОД) - сукупність процесів 

створення, обробки, передавання, одержання, зберігання, 

використання та знищення електронних документів, які 

виконуються із застосуванням перевірки цілісності і у разі потреби 

з підтвердженням факту їх одержання. 

Електронна комерція - економічна взаємодія суб'єктів бізнесу 

з приводу купівлі-продажу товарів та послуг (матеріальних та 

інформаційних) з використанням інформаційних мереж (Internet, 

мережа стільникового зв'язку, внутрішні локальні мережі фірм). 

Електронний магазин (Internet-магазин, e-shop) - Web-сайт 

(часто спеціалізований), який належить фірмі-товаровиробнику, 

торговій фірмі тощо та призначений для просування споживчих 
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товарів на ринку, збільшення обсягів продажу, залучення нових 

покупців. 

Електронний мол (e-mall) - Web-сайт, який містить значну 

кількість електронних крамниць та каталогів, об'єднаних загальним 

місцем розташування (в деяких випадках - під однією відомою 

маркою), що спільно виконують додаткові функції. 

Електронна платіжна система (e-payment system) - система 

здійснення розрахунків і платежів між комерційними структурами, 

фінансовими, державними установами та користувачами мережі в 

процесі купівлі-продажу товарів та послуг через Internet. 

Електронна пошта - електронна послуга, що надає змогу 

формувати, пересилати, зберігати та читати текстові документи, 

електронні таблиці в певному форматі, графічні файли, програми 

тощо та діє в режимі off- line. 

Електронна система платежів - передача фінансових коштів з 

одного банківського рахунку на інший із застосуванням засобів 

електронного електронного документообігу. 

Електронне страхування - система заходів, спрямована на 

повне або часткове відшкодування втрат від певних ризиків шляхом 

використання інформаційних комп'ютерних технологій. Воно являє 

собою відносини щодо захисту фізичних чи юридичних осіб при 

настанні страхових випадків за рахунок грошових фондів, що 

формуються зі сплачуваних ними страхових внесків, здійснення та 

обслуговування яких реалізується засобами комп'ютерних 

технологій. 

Електронний торговельний майданчик (концентратор) - сайт 

в категорії В2В, на якому укладаються угоди між продавцями та 

покупцями та здійснюється проведення фінансово-торгових 

трансакцій. 

Електронний цифровий підпис - вид електронного підпису, 

отриманого за результатом криптографічного перетворення набору 

електронних даних, який до них додається або логічно з ними 

поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та 

ідентифікувати підписувача. 
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Електронний чек - доручення платника (покупця) своєму 

банкові щодо перерахування коштів зі свого рахунку на рахунок 

одержувача платежу, яке є аналогом паперового чека в 

електронному вигляді. 

Електронні гроші - система оплати товарів та послуг шляхом 

передавання числових даних від одного комп'ютера до іншого. 

Каталоги - ієрархічно організовані тематичні структури, в які 

інформація заноситься за ініціативою користувачів. Також сторінка, 

яка додається в каталог повинна бути жорстко прив'язана до 

визначених в каталозі категорій. 

Ключ - набір цифр, з яким комбінується відкритий текст або 

інша зрозуміла інформація шляхом використання криптографічного 

алгоритму з метою одержання незв'язного шифрованого тексту. 

Кошик покупця - список відібраного покупцем в електронному 

магазині товару з врахуванням його ціни, кількості та загальної 

вартості. 

Пошукові машини (spiders, crowlers) - інструменти пошуку в 

мережі Internet, основна функція яких полягає в дослідженні Інтер-

нету з метою збору даних про наявні Web-сайти та видача звіту про 

Web-сторінки, які задовольняють вимоги запиту користувача. 

Пошукові сайти - інструменти пошуку в мережі Internet, які 

дають можливість користувачам проводити пошук інформації за 

ключовими словами у великих базах даних Web-сайтів. 

Провайдер - установа, яка надає комерційні послуги з 

підключення до мережі і підтримки організаційних процесів щодо 

функціонування інформаційних комп'ютерних технологій. 

Процесинговий центр - установа, що забезпечує інформаційну 

і технологічну взаємодію між учасниками традиційної та 

електронної платіжної систем (містить базу даних платіжної 

системи, дані про членів платіжної системи, і власників платіжних 

карток) для забезпечення авторизаційних запитів. 

Сайт - адреса розташування інформаційного ресурсу в Internet. 

Сервер - комп'ютер, що забезпечує роботу та надає послуги 

іншим комп'ютерам та програмам у складі внутрішньої мережі. 
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Смарт-картка (чіпова картка) - картка з інтегральною схемою і 

мікропроцесором, який здатний виконувати розрахунки. Являє 

фактично собою мініатюрний комп'ютер з процесором, пам'яттю, 

програмним забезпеченням, системою вводу-виводу інформації про 

кошти на рахунку клієнта та їх рух. 

Таргетинг - демонстрація реклами та надання інформації чітко 

визначеній аудиторії. 

Телеконференція - послуга Internet, за допомогою якої абонент 

може залишати своє відкрите повідомлення в мережі, де пізніше 

його можуть переглянути зацікавлені користувачі і дати таку ж 

відкриту відповідь. 

Трекінг - можливість аналізу поведінки відвідувачів сайту та 

врахування його результатів при удосконаленні продукції, самого 

сайту і маркетингових заходів. 

Хост - будь-який пристрій (найчастіше комп'ютер), який 

приєднаний до мережі Internet, призначений для входу в мережу та 

забезпечення роботи в мережі кінцевих користувачів і використовує 

протокол TCP/IP 
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