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ВСТУП 

 

Стрімкий технологічний розвиток у сфері електроніки та кібернетики став 

передумовою інтенсивного нарощення процесів інформатизації усіх сфер 

народного господарства. Формування інформаційного суспільства призвело до 

виходу інформаційно-комунікаційних технологій на новий рівень, що дозволяє 

вирішувати складні економічні та управлінські завдання як для окремих 

комерційних структур так і в загальнодержавному масштабі. При цьому значна 

частина економіки бізнесу стають електронними і переміщуються у глобальне 

середовище мережі Internet. 

Одним із засобів здійснення і підтримки процесів інформатизації в 

економічному середовищі є електронна комерція, яка дає змогу максимально 

ефективно здійснювати комерційні операції, оперативно реагувати на зміни 

ринку товарів та послуг, розширювати сфери впливу комерційних суб’єктів та 

посилювати їх конкурентні переваги. Тому формування системи знань та 

навичок з електронної комерції на сьогоднішній день є важливим завданням 

підготовки майбутніх висококваліфікованих фахівців. 

Навчальна дисципліна «Електронна комерція» викладається на кафедрі 

менеджменту для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітнього 

ступеня «Бакалавр».  

Вивчення е-комерції сприятиме формуванню в майбутніх фахівців цілісної 

системи знань про електронну комерцію як складової електронного бізнесу, 

здобуттю практичних навичок із здійснення ділових операцій електронними 

засобами глобальної комп’ютерної мережі Internet. Цього можливо досягти за 

рахунок опанування: 

– базових основ функціонування Internet; 

– основних напрямів розвитку електронної комерції і способів її ведення; 

– механізмів підтримки як електронної комерції, так і електронного 

бізнесу загалом: особливостями систем платежів для е-комерції, правових 

аспектів комерції в Internet, специфіки реклами і маркетингу в глобальній 
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мережі; 

– проблем безпеки і захисту інформації під час здійснення ділових 

операцій через Internet; 

– практичних аспектів роботи вітчизняних систем електронної комерції і 

перспектив їх розвитку. 

Фахівець, чиї професійні, ділові інтереси фокусуються в галузі електронної 

комерції, повинен: 

1) аналізувати нормативну і економіко-технологічну інформацію в галузі 

електронної комерції; 

2) обґрунтовувати прогностичні оцінки; 

3) здійснювати закупівлі в Internet з використанням різнотипних 

електронних платіжних систем; 

4) мати уявлення про: 

– влаштування і принципи функціонування віртуальних крамниць; 

– системи безпеки, які використовуються при розрахунках через 

глобальну мережу; 

– віртуальні підприємства і віртуальні продукти; 

– використання можливостей Intranet для корпоративного бізнесу. 

Метою цього курсу є ознайомлення студентів з практичними основами 

електронної комерції, формування практичних навичок організації комерційної 

діяльності сучасних суб’єктів господарювання у глобальному інформаційному 

середовищі. 

Головною ціллю виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни 

«Електронна комерція» є підготовка фахівця з менеджменту, який добре 

володіє знаннями та практичними навичками щодо вирішення різноманітних 

завдань у галузі управління та бізнесу, економіки, бухгалтерського обліку та 

фінансів за допомогою комп’ютерної техніки; уміє користуватися сучасними 

програмними засобами. Набір запропонованих завдань сприятиме закріпленню 

отриманих студентами теоретичних знань і практичному розв’язанню ними 

завдань, пов’язаних із комп’ютеризацією бізнесу. 
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У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

− поняття «електронного бізнесу» і «електронної комерції»;  

− особливості бізнес-моделей електронної комерції;  

− платіжні та фінансові системи Інтернету;  

− класифікацію і загальні характеристики електронних систем 

взаєморозрахунків;  

− українські системи електронних платежів;  

− методології та технології реалізації маркетингових заходів в мережі 

Інтернет, особливості і переваги Інтернет-меркетингу;  

− елементи електронного ринку;  

− особливості віртуальних підприємств;  

− тактичні прийоми електронної комерції;  

− перспективи розвитку електронної комерції;  

вміти: 

− використовувати сучасні мережні інформаційні продукти;  

− здійснювати організацію зв’язків підприємства у мережі;  

− застосовувати методи ціноутворення в електронній комерції;  

− здійснювати побудову нейронних мереж різної структури і складності;  

− розробляти рекламні кампанії в мережі;  

− розробляти концептуальні положення з організації віртуального 

представництва підприємства у мережі та проводити детальний аналіз витрат;  

− обґрунтувати доцільність розробки проекту на підставі оцінки та аналізу 

прибутковості та економічного ефекту від проекту;  

− використовувати платіжні системи для розрахунків через Інтернет;  

− створювати багатофункціональні Web-сайти для здійснення комерційної 

діяльності в мережі Інтернет;  

− виконувати ділові операції та угоди з використанням сучасних 

електронних засобів та прикладних програм побудови систем комерційної 

діяльності в мережі Інтернет. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторні заняття з навчальної дисципліни «Електронна комерція» 

покликані сприяти набуттю студентами практичних навичок роботи з 

персональною комп’ютерною технікою в напрямі її використання для 

розв’язання різноманітних завдань економічного та управлінського характеру. 

Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною 

програмою дисципліни «Електронна комерція». 

Лабораторне заняття організовується згідно з «Положенням про 

організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженим 

Міністерством освіти і науки України, і включає проведення поточного 

контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної 

роботи, виконання завдань теми заняття, оформлення індивідуального звіту з 

виконаної роботи та його захисту викладачеві. 

Виконання лабораторної роботи оцінюється викладачем. Підсумкова 

оцінка виставляється в журналі обліку роботи викладача. 

Лабораторні роботи з дисципліни «Електронна комерція» виконуються 

студентами в комп’ютерних класах і складаються з чотирьох етапів: 

1. Попередня підготовка до виконання роботи – ознайомлення з 

навчальним матеріалом, викладеним у методичних вказівках щодо виконання 

лабораторних робіт, а також, що найважливіше, з додатковими літературними 

джерелами, які є в бібліотеці університету і подані в кінці методичних вказівок. 

2. Виконання на комп’ютерній техніці завдань лабораторної роботи, 

викладених у методичних вказівках у пункті «Завдання на лабораторну 

роботу». 

3. Оформлення звіту про виконану лабораторну роботу. 

4. Складання звіту з виконаної лабораторної роботи викладачеві та захист 

лабораторної роботи. Для успішного захисту лабораторної роботи студент 



 8

повинен володіти питаннями, викладеними в пункті «У результаті виконання 

лабораторної роботи необхідно уміти». 

Кожну виконану лабораторну роботу в електронному варіанті необхідно 

зберігати на жорсткому диску робочого комп’ютера в іменній папці студента 

під відповідним ім’ям. 

 

2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 
Лабораторна робота № 1 

 

Тема. Організація і технологія роботи Internet-магазину 

Мета: у ході виконання лабораторної роботи необхідно навчитися 

організації й технології роботи Інтернет-магазину; знати класифікацію, 

призначення та особливості його функціонування; вміти застосовувати методи 

розрахунку та придбання товару; визначати основні вимоги до організації 

доставки товарів, придбаних у віртуальних магазинах. 

Короткі теоретичні відомості 

Internet-магазин (електронний, віртуальний, e-shop) являє собою 

спеціалізований Web-сайт, який належить фірмі-товаровиробнику, торговельній 

фірмі тощо та призначений для просування споживчих товарів на ринку, 

збільшення обсягів продажу, залучення нових покупців. 

Характерними рисами Internet-магазинів є те, що вони можуть 

пропонувати значно більшу кількість товарів та послуг, ніж реальні магазини, і 

забезпечувати споживачів значно більшим обсягом інформації, необхідної для 

прийняття рішення про покупку. 

Існує кілька систем класифікації Internet-магазинів: 

‒ за методом роздрібного продажу товарів у мережі: Internet-магазини; 

Web-вітрини, торговельні системи; торговельні ряди; контентні проекти 

(споживацькі енциклопедії, системи Internet-замовлень товарів тощо); 

‒ за бізнес-моделлю: повністю он-лайновий магазин та суміщення офф-

лайнового бізнесу з он-лайновим (коли Internet- магазин створюється на основі 
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вже діючої реальної торговельної структури); 

‒ за взаємовідносинами з постачальниками: магазини, які володіють 

власним складом (наявність реальних товарних запасів); магазини, що 

працюють за договорами з постачальниками (відсутність значних товарних 

запасів); 

‒ за ступенем автоматизації серед торговельних систем електронних 

магазинів розрізняють Web-вітрини, власне Internet-магазини та торгові 

Internet-системи (TIS). 

Загалом типова схема взаємодії покупця з Internet-магазином здійснюється 

за етапами: покупець за допомогою браузера заходить на сайт Internet-

магазину, який містить електронну вітрину, де представлений каталог товарів 

та необхідні елементи інтерфейсу для виконання операцій відбору та купівлі 

товарів; перегляд товарного каталогу та вибір товарів (формування кошика 

покупця); реєстрація покупця; вибір форми оплати та доставки товару; 

підтвердження замовлення; оплата товару; доставка придбаного товару 

покупцеві; 

Електронний мол являє собою 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. Провайдер електронного молу – оператор Web-

системи, який заробляє на продажі програмного забезпечення, здачі в оренду 

своїх програмно-технічних потужностей, але не бере участі в бізнесі 

електронних крамниць. 

 

Порядок виконання лабораторної роботи 

Завдання 1. Визначити послідовність етапів створення Internet-магазину, 

вказавши їх у правильному порядку. 

– Визначення місії магазину. 

– Проектування сайту. 
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– Визначення типу магазину. 

– Створення сайту. 

– Вибір доменного імені. 

– Визначення цільової аудиторії. 

– Прогноз дохідності та окупності. 

– Реєстрація доменного імені. 

– Реєстрація Internet-магазину в органах влади. 

– Отримання патентів і ліцензій. 

– Розміщення сайту в Internet. 

– Реєстрація сайту в пошуковій системі. 

– Відкриття рахунку в банку. 
 

Завдання 2. Визначити, які елементи забезпечують окремі технологічні 

операції в електронному магазині (будь-якого за вибором студента), 

заповнивши таблицю 2.1. 

 

Таблиця 2.1 ‒ Технологічні операції в електронному магазині 

№ 

пор. 

Технологічна операція Структурний елемент 

Internet-магазину 

1 Ознайомлення з магазином  

2 Пошук товару  

3 Консультації відвідувачів  

4 Відбір товару  

5 Розрахунки за відібраний товар  

6 Отримання придбаного товару  

 

У результаті виконання лабораторної роботи необхідно вміти: 

– користуватися можливостями Internet під час електронної торгівлі, при 

роботі із постачальниками та споживачами; 

– знати всі елементи інтерфейсу для виконання операцій відбору та купівлі 

товарів; 
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– здійснювати вибір форми оплати, підтвердження замовлення, сплатити та 

доставки придбаного товару покупцеві; 

–  розрізняти особливості роздрібної та оптової Internet торгівлі. 

Зміст звіту 

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і здати звіт, 

який повинен включати: 

1. Назву теми лабораторної роботи. 

2. Мету лабораторної роботи, яка передбачає обґрунтування використання 

можливостей Internet під час електронної торгівлі. 

3. Короткий опис ходу виконання роботи. 

4. Висновок до лабораторної роботи робиться після виконання усіх 

завдань. 

Контрольні питання 

1. Яка послідовність етапів створення Internet-магазину? 

2. Охарактеризуйте методи розрахунку за придбаний товар.  

3. Що таке віртуальний магазин? 

4. Які особливості електронних молів? 

Література: [3, c. 53–68; 6, с. 91–97; 10, с. 113–124; 13, с. 28–53]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Організація продажу товарів через Internet-аукціони 

Мета: знати цілі, завдання, класифікацію Internet-аукціонів, ознайомитися з 

їхньою структурою; вміти визначати умови роботи Інтернет-аукціонів за їх 

типами, використовувати знання щодо технології їх роботи й розрізняти 

особливості продажу товарів через мережу Інтернет. 

Короткі теоретичні відомості 

Аукціон – це спосіб продажу товарів, який базується на ціновій 

конкуренції між покупцями. Він є процедурою встановлення рівноважних цін 

на товар, при цьому ціну встановлює покупець, а продавець – правила, за якими 

має проводитися аукціон. Найбільшими у світі Internet-аукціонами є eBay.com, 
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Sothbys.com, Sothbys.Amazon.com, Yahoo!Auctions, DigiBid.com. На 

пострадянському просторі відомими є аукціони molotok.ru, au-au.ru, 

westernbid.com, stavka.ru, lotok.com.ua, eTorg.com. 

Існує кілька найпоширеніших схем аукціонного торгу: 

1. Англійський (стандартний або класичний) аукціон. Продавець 

встановлює початкову ціну, покупці в процесі торгу називають ціни вищі від 

стартової, знаючи про пропозиції один одного. Переможцем аукціону є 

покупець, що назвав найвищу ціну. 

2. Голландський аукціон (зворотний). Торг починається при встановленні 

явно завищеної ціни. Ціни поступово знижуються, допоки один з покупців 

дасть згоду її прийняти. Торг ведеться, як і в попередньому випадку, у 

відкритому або гласному форматі (покупці знають про інші пропозиції). 

3. Подвійний аукціон (double auction) найчастіше використовується на 

електронній біржі. Пропозиції надходять одночасно від продавця і покупця, у 

процесі чого встановлюється рівноважна ціна. 

4. Аукціон одночасної пропозиції (sealed bid, first-price bid). Характерною 

ознакою його є закритий (секретний) формат пропозицій. Усі покупці 

одночасно (переважно в письмовій формі) пропонують ціну на товар, не 

знаючи при цьому пропозицій конкурентів. Переможцем торгів визнається 

покупець, що назвав найвищу ціну. 

5. Аукціон закритих пропозицій (second-price sealed bid) також 

визначається закритістю пропозицій. Ставки робляться протягом заздалегідь 

визначеного часу. Переможцем є той покупець, хто пропонує максимальну 

ціну. 

6. Аукціон однотипних магазинів, на якому продавець може виставляти 

певну кількість визначеного товару. Для проведення такого типу торгів 

використовується кілька аукціонів. Торги відбуваються, поки всі екземпляри 

будуть продані або продавець не зніме свою пропозицію. Ціна, за яку було 

продано перший екземпляр, є максимальною для решти екземплярів. 
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За ступенем інформованості покупців і продавців про хід аукціону та 

умови його призупинення виділяють такі види організаційного забезпечення 

аукціонів: 

1) публічний аукціон, на якому всі учасники мають можливість 

переглядати поточну максимальну ставку та її значення в минулому; 

2) абсолютний аукціон, на якому не встановлюється мінімальна ціна 

товару. Товар продається покупцю за максимальною запропонованою ціною; 

3) приватний аукціон. Ставка приймається протягом жорстко обмеженого 

часу, при цьому учасник не має можливості дізнатися про розмір і кількість 

ставок інших учасників і може зробити лише одну ставку. Після закінчення 

встановленого часу визначається переможець; 

4) тихий аукціон — це різновид приватного аукціону, в якому учасник не 

знає, хто зробив ставку, проте йому відома поточна максимальна ставка. В 

окремих випадках накладається обмеження на кількість ставок, які може 

зробити учасник; 

5) аукціон з мінімальною/максимальною ціною (стоп-ціною). Продавець 

виставляє товар та оголошує ціну, починаючи з якої він зобов’язується продати 

товар. Залежно від зростання/спадання ціни встановлюється прийнятна для 

обох сторін ціна. 

Особливістю Internet-аукціонів, або мережевих аукціонів, є те, що вони 

проводяться в мережі Internet за допомогою спеціального програмного 

забезпечення (бази даних), встановленого на сайті організатора торгів.  

Internet-аукціони дають користувачам можливість не тільки реалізувати 

товари і послуги через Internet, а й здійснювати їх тестові продажі. Значна 

кількість компаній використовують їх як інструмент маркетингової оцінки, за 

допомогою якого можна визначити розмір початкового попиту і ринкову ціну 

для нового продукту. Організатори аукціону найчастіше стягують певну плату 

за виставлення товару на торги. 
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Порядок виконання лабораторної роботи 

Завдання 1. Ознайомитися зі структурою, типами Internet-аукціонів, 

технологією їх роботи та особливостями продажу товарів, представлених в 

окремих категоріях згідно з визначеним викладачем варіантом: 

 

№ варіанта Товарна категорія аукціону 

1 Антикваріат 

2 Книги, газети, журнали 

3 Предмети колекціонування 

4 Аудіо-, відео-, побутова техніка 

5 Одяг, взуття та аксесуари 

6 Комп’ютери та Internet 

7 Спорт 

8 Краса та здоров’я 

9 Мистецтво 

10 Годинники та прикраси 

 

Методичні рекомендації щодо виконання завдання 1 

1. Увійти в операційну систему Windows, а потім у мережу Internet. 

2. У рядок, відведений для адреси, ввести адресу одного з Internet-аукціонів 

(http://www.molotok.ru; http://www.au-au.ru; http://www.westembid.com; 

http://www.stavka.ru; http://www.stavka. dn.ua; http://www.tucha.km.ua; 

http://oho.ru/newrules.php; http://www.lotok.com.ua; http://www.nnac.com.ua; 

http://www.torg. org.ua; http://bid.com.ua/; http://gelos.kiev.ua/ тощо). Час пошуку 

залежить від швидкодії використовуваного каналу зв’язку. 

3. На екрані з’явиться перша сторінка Internet-аукціону, на якій зліва 

представлено каталог товарних категорій (число в дужках після назви категорії 

вказує на кількість лотів, представлених на аукціон у цій категорії). 

Вибрати категорію, згідно з визначеним варіантом, «клікнувши» на її назві. 

4. На екрані з’явиться список підрозділів вибраної категорії (число в 

дужках після назви категорії вказує на кількість лотів, представлених на 

http://www.molotok.ru/
http://www.au-au.ru/
http://www.westembid.com/
http://www.stavka.ru/
http://www.stavka/
http://www.tucha.km.ua/
http://oho.ru/newrules.php
http://www.lotok.com.ua/
http://www.nnac.com.ua/
http://www.torg/
http://bid.com.ua/
http://gelos.kiev.ua/
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аукціон у цьому підрозділі). Вибрати довільно один з підрозділів, «клікнувши» 

його назву. 

5. На екрані з’явиться перелік лотів вибраного підрозділу та коротка 

інформація про них (назва, номер лота, його фотографія, кількість ставок, 

поточна ціна, час початку та закінчення аукціону (у режимі число-місяць-рік-

години-хвилини) тощо). Вибрати довільно один з лотів та ознайомитися з його 

детальнішою характеристикою, «клікнувши» на кнопці «Подробнее», 

«Просмотреть» тощо. Відкриється сторінка, зайнята описом характеристик 

цього лота. 

6. Ознайомитися з особливостями представлення товарного лота, 

інформацією, яка подається для його характеристики, та особливостями торгу 

за цим лотом. 

Результати роботи подати у вигляді таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2 – Результати завдання 1 

 

№ 

пор. 

Досліджуваний 

структурний елемент 

або функція 

Характеристика структурного 

елемента або функції 

Аналіз 
структурного 
показника або 

функції 

1 2 3 4 
1 Каталог товарних 

категорій 

Структура, основні категорії, загальна 

кількість лотів, виставлених на 

аукціон 

 

2 Список підрозділів 

категорії, визначеної 

варіантом 

Назви підрозділів, кількість лотів, 

виставлених на аукціон за окремими 

підрозділами 

 

3 Первинна 

характеристика 

вибраного лота 

Особливості подачі інформації про 

вибраний лот (назва, номер лота, його 

фотографія, кількість ставок, поточна 

ціна, час початку та закінчення 

аукціону (у режимі число-місяць-рік-

години-хвилини) і т. д.) 
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Продовження табл. 2.2 
 

1 2 3 4 

4 Повна характеристика 

вибраного лота 

Назва; номер лота; його фотографія та 

опис споживчих властивостей і (або) 

технічних характеристик; продавець; 

місто або країна знаходження лота; 

кількість відвідувачів, які переглянули 

лот; кількість ставок; поточна ціна; час 

початку та закінчення аукціону (у 

режимі число-місяць-рік-години-

хвилини); тип і вид аукціону; 

особливості організації торгу (крок 

аукціонного торгу, автоматичний 

аукціон, фіксована ціна, стоп-ціна 

тощо); опції (перегляд усіх пропозицій 

продавця, підписання на новини про 

хід торгів, надсилання повідомлення 

про торги) 

 

 

Завдання 2. Ознайомитися з основними правилами проведення 

попередньо вибраного аукціону, процедурою реєстрації, особливостями 

виставлення лота на продаж, технологією участі в торгах та покупки лота. 

Методичні рекомендації щодо виконання завдання 2 

1. Повернутися на початкову (головну) сторінку аукціону, вибравши на 

панелі інструментів у верхній частині вікна команду «Назад» («Back») або на 

функціональній панелі сторінки команду «Главная страница». 

2. У інформаційному блоці головної сторінки аукціону знайти розділи, 

присвячені основним правилам його проведення. Залежно від особливостей 

структури сайту та його дизайну, вони можуть мати назви «Я здесь впервые», 

«Правила работы аукциона», «Купить», «Продать», «Как принять участие в 

аукционе», «Как делать ставки», «Как зарегистрироваться» тощо. 

3. Почергово переглянути окремі розділи для ознайомлення з технологією 

роботи системи аукціону.  
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Результати роботи подати у вигляді таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 – Результати виконання завдання 

№ 

пор. 

Технологічна 

операція або 

функція 

торговельної 

системи аукціону 

Назва розділу, 

 що містить 

характеристику 

операції або 

функції 

Особливості проведення операції 

або функціональні особливості 

Аналіз 

особливостей 

проведення 

операції або 

функціональних 

особливостей 

1 Виставлення 

товару на продаж 

 Вимоги до учасників аукціону 

продавців; вимоги до товару, що 

виставляється на аукціон; права та 

обов’язки продавця; послуги та 

програми підтримки продавців 

 

2 Купівля товару  Вимоги до учасників аукціону  

покупців; 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 

 Права та обов’язки адміністрації 

торговельної системи, типи 

існуючих продаж 

 

 

У результаті виконання лабораторної роботи необхідно вміти: 

– користуватися можливостями Internet-аукціонів, знати всі його 

структурні елементи та правила; 

– знати функції торговельної системи аукціону; 

–  аналізувати особливості проведення операцій Internet-аукціонів. 

Зміст звіту 

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і здати звіт, 

який повинен включати: 

1. Назву теми лабораторної роботи. 

2. Мету лабораторної роботи, яка передбачає обґрунтування використання 

можливостей Internet-аукціонів. 

3. Короткий опис ходу виконання роботи. 
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4. Висновок до лабораторної роботи робиться після виконання усіх 

завдань. 

Контрольні питання 

1. У чому суть та особливості віртуальних аукціонів? 

2. Назвіть типи аукціонів та види товарів, що там продаються. 

3. Яке організаційне забезпечення Інтернет-аукціонів? 

4. Як працює віртуальний аукціон? 

5. Які найбільші аукціони ви знаєте? 

Література: [6, с. 81–87; 12, с. 145–151; 17, с. 116–125; 24, с. 33–39]. 

 

Лабораторна робота №3 

 

Тема. Організація оптового продажу товарів та послуг через 

віртуальні торговельні майданчики 

Мета: знати види, основні принципи, особливості роботи вертикальних та 

горизонтальних торговельних майданчиків. Уміти класифікувати структурні 

елементи, характеризувати функції електронних торговельних майданчиків, 

розміщувати будь-яку інформацію в мережі Інтернет.  

Короткі теоретичні відомості 

Електронні торговельні майданчики – це сайти в категорії В2В, на яких 

укладаються угоди між продавцями та покупцями та здійснюється проведення 

фінансово-торговельних трансакцій. 

Основними принципами роботи електронних торговельних майданчиків є: 

простота і зручність; гнучкість управління каталогами; інтеграція діяльності; 

адміністрування; бізнес-аналіз; надання додаткових послуг; забезпечення 

безпеки. 

Електронні торговельні майданчики можуть бути закритими (орієнтовані 

на певну групу покупців або продавців) та відкритими (дають можливість 

взаємодіяти всім суб’єктам ринку без обмежень). 
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Вертикальні майданчики підтримують усі фази електронної комерції – від 

виконання трансакцій до підтримки мережі постачань. Обов’язковий їх сервіс – 

надання клієнтам можливості розміщення заявок на купівлю або продаж 

продукції. Горизонтальні майданчики можуть створюватися як закриті 

(орієнтовані на певну групу покупців або продавців) так і відкриті (дають змогу 

взаємодіяти водночас усім суб’єктам ринку). 

 

Порядок виконання лабораторної роботи 

Завдання 1. Ознайомитися з особливостями структури та функціями 

електронних торговельних майданчиків. 

Методичні рекомендації щодо виконання завдання 

1. Увійти в операційну систему Windows, а потім у мережу Internet. 

2. У рядок, відведений для адреси, ввести адресу електронного 

торговельного майданчика «Агротрейдер» (http://www.agrotrader.com.ua). Час 

пошуку залежить від швидкодії використовуваного каналу зв’язку. 

3. На екрані з’явиться перша сторінка електронного торговельного 

майданчика. Ознайомитися зі змістом головної сторінки та способами подачі 

інформації на ній. 

Результати оформити у вигляді таблиці 2.4 

Таблиця 2.4 ‒ Результати виконання завдання 1 

№ 

пор. 
Інформаційний блок 

Вид подачі 

інформації 

Зміст 

інформаційного блоку 

1 Системне меню   
2 Каталог   
3 Аналіз зміни цін   
4 Моніторинг цін   
5 Аналіз заявок   
6 Новини   
7 Громадська думка   
8 «Чорний» список   
9 Інша інформація   

 

 

http://www.agrotrader.com.ua/
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Завдання 2.Ознайомитися з правилами реєстрації та участі у торгах на 

електронних торговельних майданчиках. 

Методичні рекомендації щодо виконання завдання 

1. На головній сторінці сайту торговельного майданчика «Агротрейдер» 

вибрати розділ системного меню «Как стать учасником». 

2. Використовуючи систему навігації сторінок, ознайомитися з порядком 

реєстрації у торговельній системі. 

Результати подати у вигляді форми для реєстрації: 

Картка реєстрації учасників торгів 

 

Назва організації ______________  

Керівник _____________________  

Контактна особа ______________  

Телефон _____________________  

Факс ________________________  

Адреса ______________________  

Електронна пошта _____________  

Електронна сторінка ___________  

Вид діяльності ________________  

Бажаний псевдонім ____________  

Бажаний пароль _______________  

 

Завдання 3. Ознайомитися з особливостями пошуку комерційної 

інформації на електронних торговельних майданчиках. 

Методичні рекомендації щодо виконання завдання 

1. Увійти в операційну систему Windows і мережу Internet. 

2. У рядок, відведений для адреси, ввести адресу українського 

деревообробного порталу (http://www.derevo.info.com.ua). Час пошуку залежить 

від швидкодії використовуваного каналу зв’язку. 

3. Із системного меню вибрати розділ «Каталог учасників». На екрані 

http://www.derevo.info.com.ua/
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з’явиться перелік учасників торгів на сайті торговельного майданчика, 

класифікований за спеціальними категоріями. 

4. Із поданого списку вибрати 2 – 3 пропозиції найбільш активних 

учасників (подаються першими у списку) та провести їх аналіз згідно з 

визначеним варіантом. 

 

№ варіанта Категорія учасника 

1 Підприємство у сфері Держлісгоспу 

2 Імпорт 

3 Експорт 

4 Виробництво дерев’яної тари 

5 Виробництво пиломатеріалів 

6 Виробництво крісел 

7 Виробництво дерев’яних будинків 

8 Виробництво паркету 

9 Виробництво столярних виробів 

10 Виробництво меблів 

 

Результати подати у вигляді таблиці 2.5. 

 

Таблиця 2.5 ‒ Результати виконання завдання 

Показники Учасник А Учасник В 

Назва компанії   

Основна діяльність   

Інша діяльність   

Регіон діяльності   

Пропозиція   

Контактна особа   

Адреса   
Телефон, електронна пошта   

Кількість працівників   
Купівля   
Продаж   

Додаткова інформація   
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У результаті виконання лабораторної роботи необхідно вміти: 

– користуватися можливостями Internet під час електронної торгівлі, при 

роботі зі споживачами через віртуальні торговельні майданчики; 

– знати всі елементи інтерфейсу для виконання операцій відбору та купівлі 

товарів; 

– здійснювати вибір форми оплати, підтвердження замовлення, сплатити та 

доставки придбаного товару покупцеві; 

–  розрізняти особливості оптової Internet торгівлі через віртуальні 

торговельні майданчики. 

Зміст звіту 

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і здати звіт, 

який повинен включати: 

1. Назву та мету лабораторної роботи, яка передбачає обґрунтування 

використання можливостей Internet під час електронної торгівлі через 

віртуальні торговельні майданчики. 

2. Короткий опис ходу виконання роботи. 

3. Висновок до лабораторної роботи робиться після виконання усіх 

завдань. 

 

Контрольні питання 

1. Що таке торговельний майданчик? 

2. Яка структура торговельного майданчика? 

3. Які особливості вертикальних та горизонтальних торговельних 

майданчиків? 

4. Які функції Інтернет-представництва бізнес-структур? 

5. Опишіть функції торговельних концентраторів. 

6. Перелічіть типи корпоративних представництв. 

Література: [2, с. 96–117; 6, с. 97–120; 12, с. 228–259, 24, с. 50–63] 
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Лабораторна робота № 4 

Тема. Платежі та розрахунки за товари і послуги в електронній 

комерції 

Мета: знати функціональні особливості електронних платіжних систем, 

здійснення електронних платежів за допомогою кредитних карток, електронних 

чеків, електронних грошей. Уміти визначати правильну послідовність 

здійснення електронних платежів, робити висновки щодо варіантів вибору 

платіжних систем розрахунку, класифікувати відмінності дебетових і кредитних 

Інтернет-систем. 

Короткі теоретичні відомості 

Платіжна система в Internet – це система здійснення розрахунків і платежів 

між комерційними структурами, фінансовими установами та користувачами 

мережі в процесі купівлі – продажу товарів та послуг через Internet. 

Основними учасниками платежів та розрахунків у мережі Internet є: 

‒ продавець – сервер електронної комерції, на якому створено каталог 

товарів та приймаються замовлення покупців щодо їх купівлі; 

‒ покупець – користувач, який володіє доступом до мережі Internet через 

Web-браузер та здійснює замовлення товарів і послуг на вибраному ним сайті; 

‒ банк-емітент – банк, у якому знаходиться розрахунковий рахунок 

покупця і який є гарантом виконання його фінансових зобов’язань; 

‒ банк-еквайєр – банк, який обслуговує продавця; 

‒ процесинговий центр платіжної системи – установа, що забезпечує 

інформаційну і технологічну взаємодію між учасниками традиційної та 

електронної платіжної систем; 

‒ традиційна платіжна система – технологічні та фінансові ресурси для 

обслуговування платіжних засобів певного типу; 

‒ розрахунковий банк – кредитна установа, яка проводить взаємозаліки 

між учасниками платіжної системи за дорученням процесингового центру. 

Кредитні Internet-системи є електронними аналогами звичайних систем, 

що працюють з кредитними картками. Проте, оскільки всі трансакції 
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здійснюються через мережу Internet, то це потребує додаткових засобів безпеки 

та автентифікації. Такими засобами є кредитні картки та банкомати. 

Існує два основних види дебетових платіжних систем: електронні чеки та 

електронні гроші. Електронний чек – доручення платника (покупця) своєму 

банкові щодо перерахування коштів зі свого рахунка на рахунок одержувача 

платежу. Електронні гроші – система оплати товарів та послуг шляхом 

передавання числових даних від одного комп’ютера до іншого. 

Захист комерційної інформації здійснюється за допомогою систем на 

основі пластикових карток (більшість) та на основі цифрових грошей. 

Наймасовішим механізмом захисту інформації, який застосовується в                 

WWW-системі (у тому числі при проведенні платежів), є протокол SSL (Secure 

Sockets Layer). Він використовує принцип шифрування інформації з відкритим 

ключем. 

 
 

Порядок виконання лабораторної роботи 

 

Завдання 1. Визначити правильну послідовність етапів здійснення 

електронних платежів за допомогою кредитних карток, проставивши відповідні 

номери у порядку зростання: 

‒ введення покупцем параметрів кредитної картки на сайті електронного 

магазину або на сайті платіжної системи; 

‒ одержання магазином результату авторизації; 

‒ передача платіжною Internet-системою запиту на авторизацію 

традиційній платіжній системі; 

‒ перерахунок грошей з рахунка покупця у банку-емітенті через 

розрахунковий банк на рахунок магазину в банку-еквайєрі; 

‒ передача процесинговим центром банкові-емітенту запиту на 

авторизацію картки й одержання його результату; 

‒ передача результату авторизації платіжній Internet-системі; 

‒ відвантаження товару або надання послуги; 
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‒ одержання покупцем результату авторизації через магазин або від 

платіжної Internet-системи. 

Завдання 2. Визначити правильну послідовність етапів здійснення 

електронних платежів за допомогою електронних чеків, проставивши 

відповідні номери у порядку зростання: 

‒ перевірка електронного підпису платника;  

‒ кодування номера чекового рахунка відкритим ключем банку; 

‒ відвантаження товару або надання послуги;  

‒ авторизація платіжною системою електронного чека; 

‒ пересилання платником електронного чека одержувачу; 

‒ перерахунок коштів з рахунка платника на рахунок магазину; 

‒ виписка платником електронного чека, підписання його електронним 

підписом; 

‒ подача чека до оплати платіжній системі. 

Завдання 3. Визначити правильну послідовність етапів здійснення 

електронних платежів за допомогою електронних грошей, проставивши 

відповідні номери у порядку зростання: 

‒ надання електронних грошей емітенту та їх перевірка; 

‒ обмін реальних грошей на електронні; 

‒ перерахування покупцем на сервер продавця електронних грошей; 

‒ відвантаження товару або надання послуги; 

‒ накопичення та зберігання електронних грошей на жорсткому диску або 

смарт-картці. 
 

Завдання 4. Ознайомитися з особливостями функціонування та провести 

порівняльний аналіз основних видів електронних платіжних систем WebMoney 

Transfer, CyberPlat, PayCash, IMoney, Інтерплат. 

Методичні рекомендації щодо виконання завдання 

1. Увійти в операційну систему Windows, а потім у мережу Internet. 

2.  У рядок, відведений для адреси, ввести адреси сайтів відповідних 
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платіжних систем: WebMoney Transfer (www.webmoney.com.ua), CyberPlat 

(www.cyberplat.ru), PayCash (www.paycash.kiev.ua), IMoney 

(www.imoney.com.ua), Інтерплат (www.interplat.com.ua). Час пошуку залежить 

від швидкодії використовуваного каналу зв’язку. 

3. За допомогою системи навігації певного сайту ознайомтеся з 

функціональними особливостями платіжної системи, даючи відповіді на такі 

запитання: 

1) Які установи в on-line є організаторами створення платіжної системи? 

2) До якого типу платіжних систем належить ця система? 

3) Які схеми електронних платежів пропонуються користувачам на цьому 

сайті? 

4) Яким чином можна стати користувачем цієї платіжної системи? 

5) Чи надає ця платіжна система можливість створення і підтримки 

електронного магазину? 

6) Як вирішуються на цих сайтах питання захисту комерційної та 

особистої інформації при передаванні її мережею? 

Результати роботи подати у вигляді таблиці 2.7. 

 

Таблиця 2.7 ‒ Результати виконання завдання 

№ 

пор. 

Функціональні особливості 

платіжної системи 

W
eb

M
o

ne
y  

T
ra

n
sf

er
 

C
yb

er
 P

la
t  

P
ay

C
as

h 

IM
on

ey
 

Ін
те

р
п

ла
т  

1 Організатори створення      

2 Тип платіжної системи      

3 Схеми електронних платежів 
платіжної системи 

     

4 Процедура реєстрації 
користувача 

     

5 Створення і підтримка 
електронного магазину 

     

6 Схема захисту інформації      

 

http://www.webmoney.com.ua/
http://www.cyberplat.ru/
http://www.paycash.kiev.ua/
http://www.imoney.com.ua/
http://www.interplat.com.ua/
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У результаті виконання лабораторної роботи необхідно вміти: 

– користуватися можливостями Internet під час електронних платежів; 

– знати всі процедури для виконання операцій платежів та безготівкових 

розрахунків через мережу Internet; 

–  розрізняти особливості різних платіжних систем та різновидів 

електронної сплати за надані послуги. 

Зміст звіту 

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і здати звіт, 

який повинен включати: 

1. Назву та мету лабораторної роботи, яка передбачає обґрунтування 

використання можливостей Internet під час платіжних операцій. 

2. Короткий опис ходу виконання роботи. 

3. Висновок до лабораторної роботи робиться після виконання усіх 

завдань. 

 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте систему електронних платежів. 

2. Назвіть особливості кредитних Інтернет-систем. 

3. Назвіть особливості дебетових Інтернет-систем. 

4. Які особливості захисту платіжних Інтернет-систем.  

5. Розкрийте сутність системи Інтернет-банкінгу. 

6. Розкрийте сутність електронних грошей та їх застосування. 

Література: [3, с. 221–236; 4, с. 32–58; 5, с. 140–163; 6, с. 128–184; 24,             

с. 76–90; 25, с. 146–178]. 

 

Лабораторна робота №5 

Тема. Організація надання послуг в електронній комерції 

Мета: знати види й особливості надання послуг в мережі Інтернет. Вміти 

розрізняти категорії Internet-трейдинг, Internet-банкінг, Internet-страхування та 
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аутсорсинг як специфічний вид послуг; замовляти квитки, бронювати готелі в 

мережі Інтернет.  

Короткі теоретичні відомості 

Найпоширенішими видами послуг в мережі є інформаційні послуги, 

послуги платіжних систем, туристичні, освітні послуги, Internet-банкінг, 

Internet-трейдинг, Internet-страхування, аутсорсинг (укладання субдоговору на 

виконання робіт із зовнішніми фірмами), оренда серверних додатків. 

Internet-трейдинг – це надання фінансовими установами послуг стосовно 

ефективного використання фінансових інструментів на фінансових ринках за 

допомогою інформаційних комунікаційних технологій. 

Internet-банкінг – це дистанційне банківське обслуговування, що дає змогу 

клієнту отримувати банківські послуги на відстані за допомогою 

інформаційних комп’ютерних технологій. 

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. 

Дистанційна освіта – це форма освіти, у якій навчальний процес 

забезпечується шляхом інформаційних комп’ютерних технологій. Основна 

перевага дистанційної освіти – гнучкість (користувачі можуть самостійно 

вибирати час занять, визначати їх інтенсивність, перебуваючи у постійному 

контакті з т’ютором (викладачем). 

Он-лайновий туризм стає на сьогодні одним з найбільш ефективних 

вертикальних ринків, де більш ніж половина угод укладаються через мережу 

Internet. Туристичні послуги в Internet включають служби замовлень квитків, 

служби резервування місць у готелях та турів, інформацію про тури, Internet-

представництва туристичних компаній. 
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Важливу роль у сфері електронного туризму відіграють сервери, які 

називаються «Каталогами турів».  

 

Порядок виконання лабораторної роботи 

Завдання 1. Ознайомитися з особливостями пошуку інформації та надання 

туристичних послуг у мережі Internet. 

Методичні рекомендації щодо виконання завдання 

1. Увійти в операційну систему Windows, а потім у мережу Internet. 

2. У рядок, відведений для адреси, ввести електронну адресу каталогу 

туристичних агентств, компаній та фірм Києва та України 

(http://www.turne.com.ua).  

3. На екрані з’явиться перша сторінка сайту. У розділі системного меню 

«Каталог турфирм» за допомогою системи пошуку «Поиск туркомпании» 

переглянути пропозиції регіональних турагентств відповідно до визначеного 

варіанта: 
 

№ варіанта Місцезнаходження турагентств 

1 Київ 

2 Львів 

3 Одеса 

4 Трускавець 

5 Дніпро 

6 Харків 

7 Кам’янець-Подільський 

8 Миргород 

9 Кременчук 

10 Чернівці 
 
 

4. Із запропонованого переліку вибрати 3 пропозиції та провести їх аналіз. 

Результати оформити у вигляді таблиці 2.8. 

 

 

http://www.turne.com.ua/


 30

Таблиця 2.8 ‒ Результати виконання завдання 

 

№ 

пор. 

Назва 

турагентства 

Місто Електронна 

адреса 

Електронна 

пошта 

Адреса і 

телефон 

№ 

ліцензії 

       

 

Завдання 2. У пропозиціях турагентств у розділі «Смотреть туры» 

ознайомитися з критеріями вибору туру; за запропонованими викладачем 

параметрами пошуку провести аналіз 2–3 запропонованих турів. 

Результати оформити в таблиці 2.9. 

 

Таблиця 2.9 ‒ Результати виконання завдання 

№ 

пор. 

Країна Kyрорт Готель Умови 

прожи- 

вання* 

Харчу-

вання** 

Вартість Виїзд Трива- 

лість 

         

 
* Можливі варіанти умов проживання (класи номерів) за міжнародним 

стандартом: 

 DS (Diplomatic Suite) — апартаменти; 

 OBS (One Bedroom Suite) — однокімнатний люкс; 

 Std — стандарт; 

 OV (Ocean View) — вид на море. 

** Можливі варіанти умов харчування за міжнародним стандартом: 

 HB — напівпансіон; 

 BB — пансіон; 

 OB — без харчування; 

 HB-lanch — сніданок + обід; 

 HB-dinner — сніданок + вечеря; 

 AI — все включено. 
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Завдання 3. Ознайомитися з особливостями надання послуг з бронювання 

квитків. 

Методичні рекомендації щодо виконання завдання 

1. На головній сторінці сайту-каталогу туристичних агентств, компаній та 

фірм Києва та України (http://www.turne.com.ua) у системному меню вибрати 

розділ «Ж/д, авиа, автобус». 

2. У підрозділі «Он-лайн бронирование» вибрати розділ «Заказ 

авиабилетов» та ознайомитися з формою для заповнення при замовленні 

квитків. Остання може містити дані про місце вильоту, місце прибуття, тип 

перельоту (в обидва кінці, в один бік), дату вильоту (у режимі день-місяць), 

дату зворотного вильоту (у режимі день-місяць для перельоту в обидва кінці), 

клас обслуговування, назву авіакомпанії, кількість пасажирів. 

Результати подати у вигляді форми для замовлення квитків: 

 

Замовлення авіаквитків 

(Форма для заповнення № 1) 

Звідки ____________ Куди _____      

Переліт:  □ в один бік;  □ в обидва боки 

Дата вильоту «______________»  

Дата зворотного вильоту « ____ »  

Клас обслуговування _______________________________ 

                                                                 (економ, бізнес, перший, будь-який) 

Авіакомпанія _______________________________________ 

3. За попередньо визначеними параметрами пошуку здійснити аналіз 1-2 

запропонованих рейсів. 

Результати подати у вигляді таблиці 2.10. 

4. Вибрати один із запропонованих рейсів, клікнувши команду «Выбрать», та 

заповнити остаточну форму для бронювання, вказавши інформацію про 

пасажирів. 

 

http://www.turne.com.ua/
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Таблиця 2.10 ‒ Результати виконання завдання 

 

Показник Рейс А Рейс В 

Виліт   

Дата вильоту   

Час вильоту   

Аеропорт вильоту   
Термінал   

Час у дорозі   

Модель літака   

№ рейсу   
Пересадка   

Прибуття   

Дата прибуття   
Час вильоту   

Аеропорт прибуття   

№ рейсу   
 

 

Результати подати у вигляді форми, що містить дані про пасажирів. 

 

Замовлення авіаквитків 

Відомості про пасажирів (Форма для заповнення № 2) 

Ім’я __________ Стать (Mr, Mrs) ____  

Прізвище ________________________  

Вік   □ дорослий ; □ до 25 років; □ 2 - 11 років 

Контакти:  

Адреса __________________________  

Телефон _________________________  

e-mail ___________________________  

Контактна особа: __________________  
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У результаті виконання лабораторної роботи необхідно вміти: 

– користуватися можливостями Internet під отримання послуг; 

– знати всі елементи інтерфейсу для виконання необхідних операцій; 

– здійснювати вибір форми оплати, підтвердження замовлення, сплатити за 

отримані послуги. 

Зміст звіту 

Після виконання лабораторної роботи необхідно оформити і здати звіт, 

який повинен включати: 

1. Назву та мету лабораторної роботи, яка передбачає обґрунтування 

використання можливостей Internet під час отримання послуг. 

2. Короткий опис ходу виконання роботи  під час надання послуг в мережі 

Інтернет. 

3. Висновок до лабораторної роботи робиться після виконання усіх 

завдань. 

 

Контрольні питання 

1. Назвіть особливості надання послуг у мережі Інтернет. 

2. Що таке Інтернет-трейдинг ? 

3. Які особливості надання банківських послуг через мережу Інтернет ? 

4. Особливості надання туристичних послуг у мережі Інтернет. 

5. Особливості надання освітянських послуг у мережі Інтернет. 

6. Особливості надання публічних послуг за допомогою  мережі Інтернет. 

Література: [3, c. 228–253; 6, с. 184–222; 11, с. 91–127; 24, с. 103–114]. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Система поточного контролю й оцінювання знань з дисципліни 

«Електронна комерція» направлена на мотивацію самостійної роботи студентів 

протягом семестру. Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною 

рейтинговою шкалою (табл. 3.1), яка доповнюється оцінками за національною 

системою і за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS. 

Таблиця 2.1 – Шкала оцінок 

Шкала оцінок 
Оцінка за 

національною 
шкалою 

Проміжок за 
накопичувальною 
бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

відмінно 90–100 А  відмінно 

добре 
82–89 В  дуже добре 
74–81 С  добре 

задовільно 
64–73 D  задовільно 
60–63 Е  достатньо 

незадовільно 
35–59 

FX  незадовільно  
(дозволяється перескладання) 

1–34 
F  неприйнятно  

(повторне вивчення дисципліни) 
 

Система нарахування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

«Електронна комерція» наведена в табл. 3.2.  

Таблиця 2.2 – Система нарахування рейтингових балів 

№ 
пор. 

Вид контролю 
Максимальна 
кількість балів 

1 
Лекції (відвідування, наявність конспекту лекцій, 
робота на лекції) 

до 10 балів 

2 
Практичні заняття (відвідування, наявність 
конспекту, робота на практичному занятті) 

до 30 балів 

3 Виконання та захист лабораторних робіт до 20 балів 

4 
Виконання контрольних робіт за змістовними 
модулями 

до 20 балів 

5 Поточний контроль, опитування, реферати до 20 балів 
 Разом до 100 балів 
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За кожну лабораторну роботу студент може отримати максимальну 

оцінку – 4 бали (5 лабораторних робіт х 4 бали), тобто загалом максимальна 

кількість балів у ході виконання лабораторних робіт дорівнює 20. 

Лабораторна робота складається з трьох складових і оцінюється за 4-

бальною системою за такими критеріями: відвідування, наявність звіту – 

максимальна кількість балів 1, виконання завдань – максимальна кількість балів 

1; відповіді на контрольні питання – максимальна кількість балів 2.  

Критерії оцінювання знань на лабораторних роботах: 

2 бали – студент дає обґрунтовані, глибокі й теоретично правильні 

відповіді на поставлені контрольні питання; демонструє здатність здійснювати 

порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки та 

узагальнення; використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують 

тези відповіді на питання; правильно розв’язує задачі або без помилок дає 

відповіді на тестові завдання; демонструє знання законодавчих і нормативних 

актів України, підручників, посібників, лекційного курсу; 

1 бал – студент у цілому володіє знанням матеріалу на рівні вимог, 

наведених вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені окремі 

суттєві помилки у формулюванні термінів і категорій, у розв’язуванні задач або 

відповідях на тестові завдання, використанні цифрового матеріалу; питання 

викладене не глибоко, у занадто стислій формі; 

0 балів – студент не відповідає на поставлене питання або відповідає 

неправильно. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає змісту 

питання і свідчить про нездатність студента зрозуміти питання. Неправильно 

розв’язує задачі за темою навчальної дисципліни або дає неправильні відповіді 

на тестові завдання. 
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Інформаційна база 

Електронна адреса ресурсу Зміст ресурсу 

http://www.meta.com.ua 

http://search.avanport.com/ 

http://www.bigmir.net 

http://www.ambo.com. 

http://www.search.kiev.ua 

http://www.Infores.visti.net 

українські пошукові системи 

http://domena.com.ua українська доменна біржа 

http://www.ukrbuiness.com.ua український бізнес-портал 

http://nashli.com каталог Internet-сайтів 

http://list.gala.net каталог сайтів українського Internet 

www.mobline.com портал мобільної комерції 

http://www.uashops.com портал Internet-магазинів України 

http://www.shoptop.kiev.ua каталог Internet-магазинів України 

http://www.ean.ua 

електронний депозитарій (каталог) з 

інформацією про товари та підприємства, 

які зареєстровані в асоціації товарної 

http://www.uaportal.com/ 

http://www.ukrop.com 

http://www.silver.kiev.ua 

українські каталоги товарів та послуг 

http://www.nua.ie/surveys/ дані досліджень мережі Internet 

http://www.e-comua.ukrbiz.net/ 

http://e-commerce.com.ua 

інформація про розвиток і стан електронної 

комерції в Україні 

http://netsizer.com статистичний Internet-центр 

http://www.sim-sim.com Internet-каталог прайс-листів 

http://www.relc.com/fm/ каталог товарів і послуг з пошуком 

http://www.index99.kiev.ua рейтингова система Web-pecypciв Uanet 

http://www.int-commerce.com електронний торговельний центр (мол) INT 

 



 39

Електронна адреса ресурсу Зміст ресурсу 

http://www.shop-vid.ru 

http://wwwww.ru 

http://www.tradecenter.ru 

електронні супермаркети 

http://www.oho.ru 

http://www.stavka.ru 

http://www.molotok.ru 

http://www.au-au.ru 

електронні аукціони 

http://www.webmoney.com.ua 

http://www.cyberplat.ru 

http://www.paycash.com.ua 

http://www.cybercash.com 

сайти платіжних систем 

http://www.ehitex.com 

http://www.icongo.com 

http://www.lnc2inc.com 

Електронні біржі 

http://www.i-m.kiev.ua спеціалізований сайт «Internet- маркетинг» 

http://www.raskrutka.kiev.ua 

http://www.artpromk.lviv.ua 
інтерактивні рекламні агентства 

www.bannermaker.ru 

http://www.banner.lviv.ua/ 
студії з виготовлення банерної реклами 

http://www.webwasher.com/ 
програми блокування завантаження 

спливаючих вікон і банерів 

http://www.fly.ru 

http://www.tais.ru 
система бронювання авіаквитків 

http://www.natalie-tours.ru/ корпоративна система бронювання квитків 

http://www.travel-net.ru 

http://www.tour.com.ua 
інформаційні туристичні сервери 

http://www.all-hotels.com.ua 

http://www.ukraine-accomodation.ua 

http://www.hotel-service.kiev.ua 

http://www.crimee.com 

сайти структур готельного господарства 

http://www.ingo.com.ua 

http://www.aska.com.ua 
сайти українських страхових компаній 
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Електронна комерція» для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 073 – «Менеджмент» освітнього ступеня «Бакалавр» 

(в тому числі скорочений термін навчання) 
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