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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(конспект лекцій)
Тема 1. Суть, зміст, значення та тенденції розвитку електронної
комерції
Суть і зміст електронної комерції. Основні категорії і класи електронної
комерції. Розвиток і сфери застосування електронної комерції. Учасники
електронного ринку. Проблеми розвитку електронної комерції в Україні та у
світі.
Тема 2. Основні категорії та інструментарій електронної комерції
Основні категорії мережі Internet. Основні служби мережі Internet. Ідентифікація
Internet-ресурсів. Особливості українського сегмента Internet. Процедура
створення Web-сайту. Бізнес-моделі сайтів.
Тема 3. Організація і технологія роботи Internet-магазину
Поняття Internet-магазину та особливості його функціонування.
Класифікація Internet-магазинів. Організація обслуговування покупців у
віртуальних магазинах. Характеристика методів розрахунку за придбаний товар.
Організація доставки товарів, придбаних у віртуальному магазині. Електронні
моли як перспективна форма Internet-торгівлі.
Тема 4. Організація продажу товарів через Internet-аукціони
Суть і особливості віртуальних аукціонів. Типи аукціонів та товари, що
продаються на Internet-аукціонах. Організаційне забезпечення Internet-аукціонів.
Організація роботи віртуального аукціону.
Тема 5. Організація оптового продажу товарів та послуг через
електронні торговельні майданчики
Поняття і функції електронних торговельних майданчиків. Види і
структура електронних торговельних майданчиків. Вертикальні (галузеві)
торговельні майданчики. Горизонтальні (багатогалузеві) торговельні
майданчики. Internet-представництва бізнес-структур.
Тема 6. Платежі та розрахунки за товари і послуги в електронній
комерції
Поняття електронних платіжних систем та вимоги до них. Особливості
кредитних Internet-систем. Дебетові Internet-системи та їх специфічні платіжні
засоби. Забезпечення захисту в платіжних системах Internet.

Тема 7. Організація надання послуг в електронній комерції
Особливості надання послуг в мережі Internet. Intenet-трейдинг як специфічний
вид послуг. Організація надання банківських послуг через Internet. Електронні
страхові послуги. Система дистанційного навчання як сегмент ринку
електронних послуг. Туристичні послуги в мережі Internet.
Тема 8. Маркетинг і реклама в мережі Internet
Особливості сучасного Internet-маркетингу. Аналіз якості Internetпредставництв комерційних структур із використанням маркетингового підходу.
Основні принципи і засоби реклами в мережі Internet. Особливості застосування
засобів Internet-реклами. Формування цін на товари і послуги в мережі Internet.
Тема 9. Організаційно-правове забезпечення електронної комерції.
Ефективність електронної комерції
Нормативно-правове забезпечення системи електронної комерції. Системи
електронного документообігу в електронній комерції. Методи визначення
ефективності електронної комерції. Напрями оцінки ефективності електронної
комерції.
2.ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ
ЗАНЯТЬ

3. ПРИКЛАД ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО
КОНТРОЛЮ
ТЕМА:«Пошук бізнес партнерів для постачання товару.
Оцінка загальної вартості та прибутковості контракту»

План роботи:
1.1.Знайти постачальника товару.(1 год.)
Знайти фірму постачальника товару та перелік документів, що надається.
1.2.Опис та кодування товарів згідно товарної номенклатури зовнішноекономічної діяльності (гармонізована система написання та кодування товарів
ТНЗЕД СНД) із застосуванням интернет-ресурсів. (1 год.)
Знайти код товару згідно ТНЗЕД згідно індивідуального завдання для
розробки зовнішньоторговельного договору із застосуванням засобів ЕК.
1.3.Опрацювання базисних умов постачання товарів «Інкотермс»
із
застосуванням интернет-ресурсів.
Обрати умову постачання.
1.4.Опрацювати форми зовнішньоекономічних контрактів для роботи на
контрактних засадах із застосуванням интернет-ресурсів. (1 год.)
Обрати форму контракту та заповнити його.
1.5.Опрацювати «Единий митний тариф» України із застосуванням интернетресурсів. (1 год.)
Обрати ставки мита щодо обраного товару та країни партнера.
1.6.Опацювати перелік вимог та документів для перевезення товару через
митний кордон України щодо обранного товару із застосуванням интернетресурсів. (1 год.)
Згідно переліку необхідних документів та вимог ознайомитися з засобами їх
отримання (перелік документів,ціни) у державних установах для надання
митним брокерам та отримання від них вантажно митної декларації
(ВМД). Знайти митного брокера та визначити ціни оформлення ВМД.
1.7.Опрацювати сайт Торгівельно промислової палати у м.Харкові. (1 год.)
Визначити перелік документів щодо отримання сертифікату походження
товару та довідки, що підтверджує код товару згідно ТНЗЕД. Навести
приклад означених документів, ціни надання сертифікату та довідки.
1.8.Опрацювати сайт держстандарту із застосуванням интернет-ресурсів.
(1 год.)
Визначити перелік документів щодо отримання сертифікату відповідності
та ціни на його отримання за умови відсутності сертифікату відповідності
на серійно виготовляємо продукцію у виробника.
1.9.Знайти фірму-перевізника із застосуванням интернет-ресурсів. (1 год.)
Навести форми обраних накладних на перевезення (залізничних накладних
чі автомобільних) для надання митному брокеру.
1.10.Опрацювати форми договорів на перевезення із застосуванням интернетресурсів. (1 год.)
Надати форму обраного договору згідно з обраними умовами Инкотермс та
ціну перевезення. У разі залізничного перевезення вказати засіб замовлення
вагону. Оцінити прибуток від зовнішньо – економічної діяльності за
контрактом
Завдання до виконання
(За бажанням студента базові умови,код товару та країни де зреестровані
сторони договору можуть бути змінені).
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6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
6.1. Опрацювання першоджерел (навчальних видань, періодичної та
наукової літератури, довідників, відео-матеріалів тощо) та Інтернет-ресурсів за
темами навчальної дисципліни:

Тема дисципліни
Питання для самостійного опрацювання
Тема 1. Суть, зміст, значення та
1. Проблеми розвитку електронної комерції в
тенденції розвитку електронної комерції
Україні та у світі.
Тема 2. Основні категорії та
1. Основні категорії мережі Internet.
інструментарій електронної комерції
2. Основні служби мережі Internet.
3. Особливості українського сегмента Internet.
Тема 3. Організація і технологія роботи 1. Електронні моли як перспективна форма InternetInternet-магазину
торгівлі.
Тема 4. Організація продажу товарів
1. Організаційне забезпечення Internet-аукціонів.
через Internet-аукціони
2. Організація роботи віртуального аукціону.
Тема 5. Організація оптового продажу
1. Вертикальні (галузеві) торговельні майданчики.
товарів та послуг через електронні
2. Горизонтальні (багатогалузеві) торговельні
торговельні майданчики
майданчики.
3. Internet-представництва бізнес-структур.
Тема 6. Платежі та розрахунки за товари 1. Забезпечення захисту в платіжних системах
і послуги в електронній комерції
Internet.
Тема 7. Організація надання послуг в
1. Система дистанційного навчання як сегмент
електронній комерції
ринку електронних послуг.
2. Туристичні послуги в мережі Internet.
Тема 8. Маркетинг і реклама в мережі
1. Особливості сучасного Internet-маркетингу
Internet
2. Особливості застосування засобів Internetреклами.
3. Формування цін на товари і послуги в мережі
Internet.
Тема 9. Організаційно-правове
1. Нормативно-правове забезпечення системи
забезпечення електронної комерції.
електронної комерції.
Ефективність електронної комерції
2. Системи електронного документообігу в
електронній комерції.
3. Методи визначення ефективності електронної
комерції.
4. Напрями оцінки ефективності електронної
комерції.

6.2. Підготовка дайджесту на статті зарубіжних і вітчизняних авторів за
теоретичними питаннями навчальної дисципліни
6.3. Самостійне опрацювання тестових завдань за теоретичними
питаннями навчальної дисципліни
6.4. Аналіз конкретної виробничої, технологічної, проблемної ситуації та
виконання проектного завдання по розробці сайту інтернет-магазину.

4. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
1.Електронний бізнес як економічне явище".
2.Е–комерція та Е- управління.
3.Історія розвитку електронного бізнесу.
4.Електронний бізнес , щодо окремих видів товарів у світі та в Україні.
5.Організація збуту через дистриб’ютерську мережу.

6.Структура МЕК.
7.Концепція електронних ринків.
8.Стан розроблень бізнес-моделей Е-комерції.
9. Типові комерційні сценарії.Ознайомлення та повторне відвідування.
10 Типові комерційні сценарії. Оn-line вітрина.
13. Типові комерційні сценарії. Наявність інтернет сайта.
14. Типові комерційні сценарії. Віртуальні універсальні магазини (моли).
15.Пошукові агенти.
16. Віртуальні перепродавці.
17. Фінансові посередники.
18. Місцеві виробники товарів та бартерні мережі.
19. Бізнес моделі в електронній комерції типу В2С.
20. Модель реклами.
21. Модель інформаційного посередництва.
22. Модель передплати.
23. Типові комерційні сценарії. Модель спільноти.
24. Типові комерційні сценарії.Модель об’єднання.
25. Бізнес моделі в електронній комерції типу В2В. Модель бракеражу.
26. Бізнес моделі в електронній комерції типу В2В.Модель оптового продавця.
27. Бізнес моделі в електронній комерції типу В2В.Модель виробника.
28. Стан досягнень у технологіях МЕК.
29. Нові технології для спільного бізнесу.
30. Технології віртуального ринку , що застосуються при створенні інтернет –
магазину.
31. Пластикова картка як платіжний інструмент;
32. Забезпечення функціонування карток.
33. Платіжна система.
34. Технологія безготівкових розрахунків на підставі пластикових карток.
35. Отримування карток і ліміти користувача.
36 Цикл операцій при обслуговуванні картки.
37.Авторизація.
38. Проведення розрахунків.
39. Дебетові системи.
40. Компоненти платіжних технологій.
41. Обслуговування пластикових електронних карток.
42. Обслуговування мікропроцесорних карток.
43. Віртуальні аукціони, магазини,системи доставки товарів.
44. Цифровий підпис.
45. Цифрові сертифікати.
46. Системи і стандарти електронних розрахунків.
47. Обов’язкові процедури при здійсненні платежів: сертифікація; реєстрація;
запит щодо купівлі; авторизація платежу; передача даних щодо платежу.
48. Основні поняття та елементи кріптології. Методи автентифікації інформації.
49. Безпека комп’ютерних систем.
50. Захист електронних платежів.
51. Правові аспекти електронної комерції, що стримують її подальший розвиток.

52. Економічні основи розвитку МЕК.
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