
ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА 

кафедри обліку і аудиту



Дисципліна спрямована на оволодіння 
теоретичними знаннями, уміннями та 

практичними навичками у сфері організації 
електронного бізнесу, інструментарію 

електронної комерції на базі глобальної мережі 
Інтернет, аналізу ефективності 

електронного бізнесу, ведення бізнесу, 
маркетингу та реклами з використанням 

новітніх комп’ютерних технологій у мережі 
Інтернет.



Оксяг - 4 
дзелиии, 
120 гжлин, в и.ч. 
ледції  (гжл.)–
20 - ленна, 
4 - зажчна,
пзадиичні (гжл.)–
24 - ленна, 
0- зажчна
саежсиійна 
зжкжиа –
76 - ленна, 
116- зажчна

Пілсйеджва фжзеа 
джнизжлю - залід

Меиа вивчення лисципліни 
пжоягає й ржзейванні иежзеичснчх 
ннань иа пзадичснчх навчсжд щжлж 

сйсаснжгж зівня зжнвчидй еоедизжннжї 
джеезції, вчджзчсианню її насжків, 

жннайжеоення н її жснжвнчеч 
иехнжожгіяеч. 

Оснжвні завлання є налання 
нлжкйвасае вчщжї жсвіич ннань 

щжлж сйинжсиі іниезнеи-кіннесй;  
вчлів иа ежлеоей іниезнеи-кіннесй; 
навчсжд н вчннасення сйинжсиі иа 

спецчрідч счсиее еоедизжннжї 
джеезції й джзпжзаичвнжей иа й 

спжмчвсжей седижзі



Вчджзчсижвйваич сйсасні ееземеві інржзеаційні 

пзжлйдич

Вчджзчсижвйваич поаиімні счсиееч лоя 

зжнзахйндів сезен іниезнеи

Засижсжвйваич еаздеичнгжві інсизйеенич 

еоедизжннжї джеезції

Вчджнйваич ліожві жпезації н вчджзчсианняе 

сйсаснчх еоедизжннчх насжків





ЛЕКЦІЙНИЙ 

БЛОК

Тема 1. Електронна 
комерція: сутність, 

значення та 
особливості 

функціонування

Тема 2. Електронна 
комерція як складова 
електронного бізнесу

Тема 3. Системи 
електронної комерції у 

корпоративному секторі 

Тема 4. Системи 
електронної комерції 
у споживчому секторі

Тема 5. Електронні 
платіжні системи

Тема 6. Інтернет-
маркетинг

Тема 7. Правові 
засади 

функціонування е-
комерції

Тема 8. Перспективи 
розвитку електронної 

комерції.



1)Конспект лекцій з 
дисципліни “Електронна

комерція"

2)Методичні вказівки для  
практичних занять з 

дисципліни “Електронна
комерція"

3)Методичні вказівки для 
самостійної та 

індивідуальної роботи 
студентів з дисципліни 
“Електронна комерція"

4)Методичні 
рекомендації та 

варіанти контрольної 
роботи з дисципліни 

“Електронна
комерція" для 

студентів заочної 
форми навчання. 

5)Перелік завдань 
для модульного 

контролю з 
дисципліни 
“Електронна

комерція"



Мадазжвчс Відижзія Кжсияничнівна
д.е.н., лжцени дарелзч жкоідй і айлчий,

makarovich.viktoria@kmf.org.ua

https://cutt.ly/AQKBVp7
https://cutt.ly/AQKBVp7
https://cutt.ly/AQKBVp7
https://cutt.ly/AQKBVp7
https://cutt.ly/AQKBVp7


«Педагогіка – наука і мистецтво одночасно, 
то й підхід до вибору методів навчання має ґрунтуватися

на творчості педагога, з одного боку,
і відповідати вимогам принципу

системності – з іншого» 
Кузьмінський А.І.

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-пізнавальної 
діяльності студентів передбачене застосування інноваційних навчальних технологій, 

що досягається за допомогою застосування наочності:

– електронних версій навчально-методичного забезпечення;

– візуального супроводу дисципліни (електронні презентації тем);

– роздаткового матеріалу ;

– мережі Internet для проведення практичних занять;

– програмних продуктів для е-комерції;

а також організація і супровід навчального процесу, в тому числі дистанційного, за допомогою
телекомунікаційного зв’язку та комп'ютерних мереж.




