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Вступ 
 

Анотація 
Електронний бізнес починався з операцій купівлі-продажу і перерахування 

коштів через комп'ютерні мережі. На сьогоднішній день дане поняття істотно 

розширилося і включає торгівлю принципово новими товарами, наприклад, 

інформацією в електронному вигляді. Електронний бізнес поєднує процеси 

розробки, просування на ринок, продажу, доставки, після продажного 

обслуговування й оплати товарів і послуг за допомогою глобальних мереж. Також 

він дозволяє створювати віртуальне співтовариств споживачів і бізнес-партнерів. 

Також, електронна комерція містить у собі не тільки ділові операції, пов'язані з 

безпосереднім отриманням прибутку (купівля-продаж товарів і послуг), а й процеси 

підтримки отримання прибутку (створення попиту на товари і послуги, після 

продажна підтримка й обслуговування покупців, спрощення взаємодії між діловими 

партнерами). Принципова відмінність електронного бізнесу від традиційного 

полягає в його швидкості. Тому конкурентні переваги завойовуються швидше, а 

життєвий цикл товару в 3-5 років скоротився на 12-18 місяцями, Однак основні 

закони і принципи підприємництва залишаються. У загальному випадку 

підприємства створюють комерційні Web-сторінки для досягнення поставлених 

завдань. 

Ключові слова: електронні гроші, віртуальний ринок, Інтернет-банкінг, 

електронні крамниці, електронний цифровий підпис, бізнес, інформація, системи 

управління контентом, WEB-сайт. 

 

Аbstract 
E-commerce started with buying and selling operations and transferring funds 

through computer networks. To date, this concept has substantially expanded and includes 

trade in fundamentally new products, for example, information in electronic form. E-

business combines the processes of development, promotion, sale, delivery, after-sales 

service and payment for goods and services through global networks. It also allows you to 

create virtual communities of consumers and business partners. Also, e-commerce 

includes not only business transactions related to the direct receipt of profits (the sale and 

purchase of goods and services), but also the processes of support for profit (creation of 

demand for goods and services, after sales support and customer service, simplification 

interaction between business partners). The fundamental difference between e-business 

and the traditional one is its speed. Therefore, the competitive advantages are won faster, 

and the life cycle of the product in 3-5 years declined by 12-18 months, however, the basic 

laws and principles of entrepreneurship remain. In general, enterprises create commercial 

Web pages to achieve their goals. 

Keywords: electronic money, virtual market, internet banking, e-shops, electronic 

digital signature, business, information, content management systems, WEB-site. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 5 Галузь знань: 

05 «Соціальні та 
поведінкові науки» 

 

нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

051 Економіка 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Загальна кількість 

годин - 150 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних - 4 

самостійної роботи 

студента - 6 
Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

24 год. 2 год. 

Лабораторні 

28 год. 10 год. 

Самостійна робота 

98 год. 138 год. 

  

Вид контролю 

залік 

 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

роботи становить: 

для денної форми навчання - 35% до 65% 

для заочної форми навчання - 8% до 92%. 

 

 

2. Мета та завдання вивчення дисципліни 
Метою викладання дисципліни “Електронний бізнес” є на основі теоретичного 

матеріалу та практичних умінь та навичок, що стосуються процесу ведення 

підприємницької діяльності у мережі Інтернет, – дослідити основні фінансові WEB 

системи державної та приватної форм власності. 

Основні завдання полягають у засвоєнні як теоретичних основ електронного 

бізнесу, так і в набутті практичних умінь та навичок застосування сучасних 

інформаційних технологій для функціонування бізнесу у глобальних комп’ютерних 

мережах. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 
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• сутність, особливості та види електронного бізнесу; 

• основні етапи історичного розвитку комерційної діяльності в мережі Інтернет; 

• терміни та поняття електронного бізнесу; 

• механізми функціонування та взаємозв'язку у системах управління контентом; 

• основні способи створення Інтернет-магазинів. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

• розробляти власний Інтернет-магазин; 

• працювати в Інтернет-банкінгу; 

• використовувати інформаційні технології у бізнесі; 

• оптимізовувати структуру та зміст контенту WEB-сайту; 

• організовувати деталізований пошук у мережі Інтернет. 

Програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними 

програмами підготовки бакалаврів. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Особливості електронного бізнесу 
 

Тема 1. Основні поняття електронного бізнесу та електронної комерції. 
Поняття електронного бізнесу. Види електронної комерції. Класифікаційні ознаки 

електронного бізнесу. Переваги та недоліки функціонування електронного бізнесу 

та електронної комерції. 

 
Тема 2. Види електронного бізнесу. 
Форми проведення торгових операцій через Інтернет. Електронні брокерські 

послуги. Електронний онлайн аукціон. Організація обслуговування покупців у 

віртуальних магазинах. 

 

Тема 3. Електронні платіжні системи. 
Внутрішньодержавна та міжнародна платіжна система. Види пластикових карток. 

Електронні гроші. Переваги та недоліки використання електронних грошей при 

здійсненні оплат. 

 

Тема 4. Захист інформації в мережі Інтернет. 
Поняття захисту інформації. Криптографічні методи шифрування. Симетричні та 

асиметричні методи. Програмні засоби захисту інформації у процесі ведення 

електронного бізнесу. 

 

Тема 5. Організаційно-правове забезпечення електронної комерції. 
Правовий захист електронного бізнесу. Нормативні та законодавчі акти, що 

стосуються ведення електронної комерції. Реалізація організаційно-правового 

забезпечення електронної комерції. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Технології ведення електронного бізнесу 
 
Тема 1. Використання шаблонів у процесі підтримки WEB-сайтів 

електронного бізнесу. 
Поняття системи управління контентом (CMS). Приклади CMS. Суть платформи 

WordPress. Можливості та особливості CMS-системи. Особливості вибору 

доменного імені та надання хостингу. Класифікація WEB-сайтів та основні етапи їх 

створення. 

 
Тема 2. Особливості налаштування сервера при створенні WEB-сайтів. 
Особливості та відмінності функціонування локального та глобальних мережевих 

серверів. Етапи встановлення локального сервера. Створення бази даних MySQL для 

CMS системи. Завантаження та встановлення WordPress. Налаштування системи 

управління контентом у процесі інформаційної підтримки WEB-сайтів. 

 
Тема 3. Поняття контенту Інтернет-магазину. 
Огляд панелі управління та інтерфейсу CRS системи. Налаштування консолі 

управління WordPress. Загальні налаштування Інтернет-магазину. Забезпечення 

системи медіа файлами. Відображення постійних гіперпосилань. Система безпеки 

Інтернет ресурсу. 

 
Тема 4. Підготовка та публікація WEB-сайту у мережі Інтернет. 
Аналіз структури інформаційного ресурсу. Розробка плану. Візуальний редактор 

записів та HTML-редактор. Завантаження контенту з використанням FTP-клієнта. 

Створення зовнішніх та внутрішніх гіперпосилань.  

 
Тема 5. Розробка дизайну Інтернет-магазину. 
Ознайомлення з процесом управління записами, сторінками, мітками, рубриками 

та гіперпосиланнями. Розмежування прав доступу до сторінок. Пошук та 

встановлення тем для сайту. Технологія використання блоків з інформаційним 

наповненням Інтернет-магазину. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усь

ого 

у т.ч. усьо

го 

у т.ч. 

л лаб ср л лаб ср 

Змістовий модуль 1 
Тема 1. Основні поняття 

електронного бізнесу та 

електронної комерції. 

24 4 4 16 24 2 2 20 

Тема 2. Види електронного 

бізнесу. 
12 2 2 8 12 - 2 10 

Тема 3. Електронні платіжні 

системи. 
12 2 2 8 10 - - 10 
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Тема 4. Захист інформації в 

мережі Інтернет. 
14 2 4 8 10 - - 10 

Тема 5. Організаційно-

правове забезпечення 

електронної комерції. 

12 2 2 8 10 - - 10 

Разом за змістовим 
модулем 1 

74 12 14 48 66 2 4 60 

Змістовий модуль 2 

Тема 1. Використання 

шаблонів у процесі 

підтримки WEB-сайтів 

електронного бізнесу. 

14 2 2 10 18 - 2 16 

Тема 2. Особливості 

налаштування сервера при 

створенні WEB-сайтів. 

14 2 2 10 14 - - 14 

Тема 3. Поняття контенту 

Інтернет-магазину. 
16 2 4 10 18 - 2 16 

Тема 4. Підготовка та 

публікація WEB-сайту у 

мережі Інтернет. 

18 4 4 10 18 - 2 16 

Тема 5. Розробка дизайну 

Інтернет-магазину. 
14 2 2 10 16 - - 16 

Разом за змістовим 
модулем 2 

76 12 14 50 84 - 6 78 

Усього годин 150 24 28 98 150 2 10 138 
 

5. Теми лабораторних занять  
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість год. 

денна заочна 

1.  
Основні поняття електронного бізнесу та електронної 

комерції 
4 2 

2. Види електронного бізнесу 2 2 

3. Електронні платіжні системи 2 - 

4. Захист інформації в мережі Інтернет 4 - 

5. 
Організаційно-правове забезпечення електронної 

комерції 
2 - 

6. 
Використання шаблонів у процесі підтримки WEB-

сайтів електронного бізнесу 
2 2 

7. 
Особливості налаштування сервера при створенні 

WEB-сайтів 
2 - 

8. Поняття контенту Інтернет-магазину 4 2 

9. Підготовка та публікація WEB-сайту у мережі Інтернет 4 2 

10. Розробка дизайну Інтернет-магазину 2 - 

Разом 28 10 
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6. Завдання для самостійної роботи 
За чинним навчальним планом на вивчення дисципліни «Електронний бізнес» 

студентам відведено 5 кредитів (150 годин), в тому числі: 

• для денної форми навчання: лекції – 24 годин, лабораторні заняття – 28 годин, 

самостійна робота – 98 годин. 

• для заочної форми навчання: лекції – 2 години, лабораторні заняття – 10 годин, 

самостійна робота – 138 годин. 

 

Число 

кредитів 

ЕСТС 

Загальний обсяг 

дисципліни 

Розподіл часу Частка 

самостійної 

роботи, %  
Аудиторні 

заняття 

Самостійна 

робота 

денна заочна денна заочна денна заочна 

5 150 52 12 98 138 65 92 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів  
денної та заочної форми навчання 

№ з/п Назва теми 
Кількість год. 

денна заочна 

1 
Основні поняття електронного бізнесу та електронної 

комерції 
16 20 

2 Види електронного бізнесу 8 10 

3 Електронні платіжні системи 8 10 

4 Захист інформації в мережі Інтернет 8 10 

5 Організаційно-правове забезпечення електронної комерції 8 10 

6 
Використання шаблонів у процесі підтримки WEB-сайтів 

електронного бізнесу 
10 16 

7 
Особливості налаштування сервера при створенні WEB-

сайтів 
10 14 

8 Поняття контенту Інтернет-магазину 10 16 

9 Підготовка та публікація WEB-сайту у мережі Інтернет 10 16 

10 Розробка дизайну Інтернет-магазину 10 16 

 Разом 98 138 

Звіт про самостійну роботу подається у вигляді електронного варіанту та звіту з 

кожної теми, наведеної у таблиці. Оформлення – в окремому звіті для самостійної 

роботи. 

 

7. Методи навчання 
При викладанні навчальної дисципліни «Електронний бізнес» використовується 

інформаційно-ілюстративний та проблемний методи навчання з застосуванням : 

• лекцій у супроводі мультимедійної презентації; 

• опорного роздаткового графічного матеріалу; 

• індивідуальних творчих завдань при виконанні лабораторних робіт. 
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8. Методи контролю 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться в 

письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають тестові 

питання (250 тестів, одна правильна відповідь з п’яти запропонованих). 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- з лабораторних занять – на основі перевірки виконаних завдань. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 

такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від кількості балів, 

виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру 

(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні, 

звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Шкала оцінювання студентів денної та заочної форми навчання 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовний  

модуль 1 

Змістовний  

модуль 2 
100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 

Т1, Т2 … Т5 – теми змістовних модулів. 

 

У заліково-екзаменаційній відомості результати навчання проставляються за 

двома шкалами – 100-бальною та національною. Позитивні оцінки виставляються 
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тільки тим студентам, які виконали всі види навчальної роботи, передбачені 

робочою програмою навчальної дисципліни, і набрали за результатами поточного та 

підсумкового контролів не менше 60 балів. 

 

Шкали оцінювання для заліку 
 

90-100 зараховано 

82-89 зараховано 

74-81 зараховано 

64-73 зараховано 

60-63 зараховано 

35-59 не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

10. Методичне забезпечення дисципліни 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Електронний бізнес»: 

• інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни; 

• конспект лекцій на паперовому носії; 

• конспект лекцій на електронному носії; 

• комплект презентацій; 

• методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. 

• сайти виробників програмного забезпечення. 

 
11. Рекомендована література 

 
Базова 

1. Электронная коммерция : Учебное пособие / О. А. Кобелев ; под ред. проф. С. 

В. Пирогова. – 4-е изд ., перераб. и доп. – М .: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2012. – 684 с. 

2. Федишин І.Б. Електронний бізнес та електронна комерція (опорний конспект 

лекцій для студентів напрямку «Менеджмент» усіх форм навчання) / І.Б. 

Федишин. – Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 97 с. 

3. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный 

документооборот : учебник / Н. Н. Куняев, А. С. Дёмушкин, Т. В. Кондрашова, 

А. Г. Фабричнов ; под общ. ред. Н. Н. Куняева – М .: Логос, 2011. – 452 с. 

4. Электронные деньги : учеб. пособие / Д. А. Кочергин. – М .: Маркет ДC ; 

ЦИПСиР, 2011. – 424 с. 

5. Меджибовська Н.С. Електронна комерція: Навчальний посібник. – Київ: ЦНЛ 

2004. – 384 с. 
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Допоміжна 
1. Грачев А. Создаем свой сайт на WordPress: быстро, легко и бесплатно. – СПб.: 

Питер, 2013. – 272 с. 

2. Лайза Сабин-Вильсон. WordPress для чайников. – М.: Вильямс, 2010. – 368 с. 

3. Трис Хассей. WordPress для профессионалов. – М.: Эксмо, 2012. – 432 с. 

4. Уильямс Б., Дэмстра Д., Стэрн Х. WordPress для профессионалов. Разработка 

и дизайн сайтов. – СПб.: Питер, 2014. – 464 с.  

5. Джон Дакетт. Основы веб-программирования с использованием HTML, 

XHTML и CSS. – М.: Эксмо, 2010. – 768 с. 

6. Пасічник В. В. Організація баз даних та знань: підручник. / В.В. Пасічник, 

В.А. Резніченко. – Київ: Видавнича група BHV, 2006. – 384 с.  

7. Гайна Г. А. Основи проектування баз даних : навч. посібник. / Г.А. Гайна. – 

К.: Кондор, 2008. – 200с. 

8. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник. / За ред. В.С. 

Пономаренка. – К.: ВЦ. «Академія», 2002. 

 

Електронний репозиторій НУВГП 
1. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять та самостійної роботи 

з навчальної дисципліни «Електронна комерція» для студентів за напрямом 

підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання 

Європейська кредитно-трансферна система / Т.О. Ровенець. – Рівне, НУВГП, 

2013. – 38 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/3284. 

2. Подлевська О.М. Принципи ціноутворення в електронній комерції // Вісник 

Національного університету водного господарства та природокористування. – 

Рівне, НУВГП, 2014. – №1 – С. 311-317 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/1550. 

3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Web-

технології та Web-дизайн» студентами напряму підготовки 6.050102 

«Комп’ютерна інженерія» денної форми навчання. Частина 1 PHP / Л.В. Зубик. 

– Рівне, НУВГП, 2015. – 24 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/1817. 

 

12. Інформаційні ресурси 
До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять : 

1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua. 

2. Наукова бібліотека НУВГП. – 33000, м.Рівне, вул. Олекси Новака, 75 

Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.nuwm.edu.ua, 

http://ep3.nuwm.edu.ua. 

3. Комп’ютерне навчання продуктам і технологіям Microsoft [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://www.microsoft.com/learning/ru-ru/default.aspx.  

4. Офіційний Веб-портал компанії Майкрософт (українською мовою) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.microsoft.com/uk-

ua/default.aspx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


