
Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності 
 

Мета курсу – формування системи теоретичних та практичних знань про основні 
напрями розвитку застосування інформаційних систем у комерційній діяльності, 
способи її ведення, механізми підтримки та застосування підприємницької діяльності в 
Інтернет-середовищі. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Інформаційні системи і технології в комерційній 
діяльності» має безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Економічна 
інформатика», «Економіка підприємства», «Менеджмент і маркетинг». 
 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до адаптації та дій в нових ситуаціях, генерування нових 
ідей (креативність) та знань; знання та розуміння предметної області професійної 
діяльності, застосування методів наукового пізнання; здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу, пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 
у предметному полі здійснення комерційної діяльності; здатність управляти проектами 
та реалізовувати їх результати у сфері комерційної діяльності. 
 Програмні результати навчання: 
знати: теоретичні основи організації та функціонування підприємств електронного 
бізнесу; види комерційної діяльності; види електронного бізнесу; особливості 
формування системи електронної комерції у корпоративному секторі та системи 
електронної комерції у споживчому секторі; 
вміти: характеризувати кожний із видів комерційної діяльності; характеризувати 
кожний із видів електронного бізнесу; наводити приклади моделей комерційної 
діяльності; створювати електронний магазин; робити покупки за допомогою 
електронного магазину з використанням різноманітних видів електронних платіжних 
систем; 
володіти: умінням виявляти сутність та особливості застосування маркетингових 
інструментів у процесі прийняття маркетингових рішень; здатністю розв'язувати складні 
маркетингові проблеми і вирішувати задачі в умовах невизначеності із застосуванням 
сучасних управлінських підходів, методів та прийомів. 

Зміст і структура навчальної дисципліни: Організаційно-методичні основи 
здійснення комерційної діяльності. Основні категорії та інструментарій комерційної 
діяльності.  Суть, зміст, значення та тенденції розвитку електронної комерції. Розвиток 
і сфери застосування електронної комерції. Проблеми розвитку електронної комерції в 
Україні та у світі. Безпека і захист інформації в Інтернеті. Бізнес-моделі сайтів. 
Організація обслуговування покупців у віртуальних магазинах. Електронні моли як 
перспективна форма здійснення комерційної діяльності в Інтернеті. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 105 
годин, у т. ч. – 36 години аудиторних занять і 69 годин – самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 


