
 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

«Е-бізнес» 

 

Ступень «Бакалавр» 

 

Кількість кредитів ECTS Семестр 

5 8 

 
1 Мета опанування дисципліни: поглиблення і розширення теоретичних знань з електронного 

бізнесу, формуванні умінь застосування сучасних інформаційних технологій, досліджені основних 

фінансових WEB систем державної та приватної форм власності на основі теоретичного матеріалу 

та практичних умінь та навичок, що стосуються процесу ведення підприємницької діяльності у 

мережі Інтернет. 

 

2 Завдання:  

теоретична і практична підготовка здобувачів ВО з електронного бізнесу; формування вмінь та 

навичок ідентифікації факторів формування і розвитку електронного бізнесу, застосування 

сучасних інформаційних технологій для функціонування бізнесу у глобальних комп’ютерних 

мережах, управління електронною торгівлею підприємств, формування стратегій розвитку 

електронного бізнесу. 

 

3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння:   

механізму функціонування електронного ринку; 

нормативно-правового забезпечення електронного бізнесу; 

принципів, функцій̆ і механізму управління електронною торгівлею підприємств;  

особливостей національного електронного бізнесу; 

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 

 

застосування знань і розумінь: 

знаходити причинно-наслідкові зв’язки між факторами формування і розвитку електронного 

бізнесу; 

визначити напрями удосконалення системи управління електронною торгівлею підприємств; 

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. 

 

4.  Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Основи електронного бізнесу 
Тема 1. Основні поняття електронного бізнесу 

Тема 2. Фактори формування і розвитку електронного бізнесу 

Тема 3. Електронна торгівля підприємств 

Тема 4. Стратегічні напрями розвитку електронного бізнесу 



 

Змістовий модуль 2. Особливості та технології ведення електронного бізнесу 

Тема 5. Принципи та переваги електронного бізнесу 

Тема 6. Системи електронного бізнесу у споживчому секторі (В2С) 

Тема 7. Системи електронного бізнесу у корпоративному секторі (В2В)  

Тема 8. Віртуальні підприємства 

Тема 9. Аналітика сайту електронного бізнесу.  

Тема 10. Маркетинг та реклама в Internet та соціальних мережах (SMM) 

Тема 11. Електронні розрахунки. 

Тема 12. Електронні платіжні системи. 

Тема 13. Електронний бізнес В2G. 

Тема 14. Організаційно-правове забезпечення електронного бізнесу 

Тема 15. Захист інформації у процесі ведення електронного бізнесу. 

 

5. Викладацький склад: д.е.н., проф. Маловичко С.,  к.т.н., доцент Василів В.Б.  


