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ВСТУП 

Оволодіти інформатикою – це означає не тільки освоїти комплекс знань, 

накопичених до даного моменту часу наукою, а й сформувати відповідні 

навички та вміння, необхідні для ефективного управління машиною в системі 

«людина – машина». Фактор часу конкретизує цю головну мету. Ефективно 

управляти машиною сьогодні означає: 

 сформувати загальне уявлення про будову персонального комп’ютера, 

правила його експлуатації та експлуатації периферійних пристроїв; 

 вміти впевнено працювати в локальній та глобальній мережах; 

 володіти знаннями, прийомами і навичками, що підвищують надійність 

роботи обчислювальної техніки; 

 вміти захищати ресурси машини і забезпечувати конфіденційність 

відповідних даних. 

Робочий зошит з інформатики з позицій системного підходу покликаний 

служити досягненню сформульованих цілей. Матеріал відповідає типовій 

програмі для студентів вищих начальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які 

здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної 

середньої освіти. 

У зошиті наведено малюнки, таблиці, схеми, фотографії,  які допоможуть 

краще засвоїти матеріал, систематизувати й узагальнити теоретичні відомості з 

курсу  інформатики. 

Метою вивчення інформатики є формування умінь і навичок ефективного 

використання сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій у своїй 

діяльності, що має забезпечити у студентів основ інформаційної культури та 

інформативно- комунікативної компетентності; розвиток уміння самостійно 

опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного 

призначення, цілеспрямовано шукати систематизувати інформацію, 

використовувати електронні засоби обміну даними; ефективно розв’язувати 

різноманітні завдання щодо отримання, обробки, збереження, подання 
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інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах 

інформаційного суспільства. 

Для цього необхідно систематично опрацьовувати навчальний матеріал 

лекцій та практичних занять; ретельно вивчати матеріал, записувати нові 

терміни і поняття, запам’ятовувати навчальний матеріал і самостійно та під 

керівництвом викладача контролювати його засвоєння, регулярно 

користуватись навчально-методичною літературою, інтернет-ресурсами. 

Працюючи з інформаційними джерелами, необхідно самостійно 

аналізувати та узагальнювати текст, виділяти основні думки, визначати ключові 

фрази. Потрібно вдумливо відповідати на кожне поставлене запитання, коротко 

конспектуючи зміст своєї відповіді, намагаючись творчо, логічно, грамотно 

висловлювати зміст. 

Наведені запитання, вправи, контрольні тести, задачі  допоможуть 

студентам перевірити, чи добре засвоєний матеріал, чи правильно зрозуміли 

нові поняття, терміни і закономірності. Запропоновані завдання відповідають 

сучасному розвитку науки та вимогам програми з інформатики для студентів 

аграрних вищих навчальних закладів з підготовки молодших спеціалістів. 
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ОРІЄНТОВНИЙ  РОЗПОДІЛ  НАВЧАЛЬНИХ  ГОДИН  НА  ВИВЧЕННЯ 

РОЗДІЛІВ  ПРОГРАМИ 

№ 

розділу 
Розділ навчальної програми 

Заг.обсяг 

годин 
Лекції 

Прак-

тичні 
СРС 

1 Основні поняття електронної 

комерції 
8 2 4 2 

2 Маркетинг в електронній комерції 10 2 2 6 

3 Реклама в електронній комерції та її 

ефективність 
10 2 2 6 

4 Платіжні та фінансові системи в 

Інтернет  
12 2 6 4 

5 Безпека і захист інформації в 

електронній комерції 
10 2 4 4 

6 Електронний ринок на базі Інтернет 10 2 2 6 

7 Електронна підтримка споживачів 14 2 8 4 

8 Тактичні прийоми електронної 

комерції 
8 2 4 2 

9 Віртуальні підприємства 10 2 4 4 

10 Нові інформаційні технології в 

комерційній діяльності 
8 2 2 4 

11 Перспективи електронної комерції 8 2 - 6 

Разом 108 22 38 48 
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МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 

ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАУ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ 
 

з дисципліни: «Електронна комерція» 

 

студента (студентки) _____________________________   

групи № _________ 

 

за напрямом підготовки: 0305 «Економіка і підприємництво» 

освітньо-кваліфікаційного рівня: молодший спеціаліст 

 
 
 
 

 

  



8 

 

Практична робота № 1  

Тема: Ознайомлення із роботою електронного магазину 

Мета: Отримати уявлення про організацію Internet-магазинів та про наявні 

українські Internet-магазини. 

1. Грехов А.М. Електронний бізнес: навч. посібник – К.: Кондор, 2008 – С. 91-93  

2. Шалева О.І. Електронна комерція: навч. посібник – К.: Центр учбової літератури, 

2011. – С. 9-14  

1. Поясніть терміни і поняття:   

Інтелектуальна власність -  ___________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Е-бізнес -  ____________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Електронна комерція -  _______________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

2. Які відповіді є правильними? 

2.1 Які основні відмінності електронної торгівлі від традиційної? 

a) використання електронного документообігу; 

b) комерційна взаємодія сторін здійснюється електронним способом, в 

результаті чого право власності передається від одного суб’єкта 

іншому; 

c) використання технічних можливостей інформаційних мереж; 

d) використання специфічних за видом та змістом документів. 

2.2 Які бізнес-операції відносяться до сфери електронної комерції 

a) Обмін комерційною інформацією, купівля-продаж товарів і послуг, до- 

і після продажна підтримка, електронні платежі; 

b) Створення та підтримка Web-сайтів комерційних структур 

застосування Internet-протоколів, захист комерційної інформації; 

c) Видача цифрових сертифікатів та надання сертифікаційних послуг; 

Розділ 1.  Основні поняття електронної комерції 
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d) Планування та закупівля матеріалів та ресурсів, управління 

виробничими запасами, доставка готової продукції. 

2.3 Які види електронної взаємодії застосовуються у електронній комерції? 

a) електронний рух капіталу, електронний обмін інформацією, 

електронна торгівля, електронний маркетинг, електронний банкінг, 

електронне страхування; 

b) електронна пошта, телеконференції, інтерактивний чат, списки 

розсилки, дайджести; 

c) гіпертекст, мультимедіа, ефект присутності, мережева навігація; 

d) публічні мережі, приватні. 

2.4 Якої сфери електронної комерції не існує? 

a) бізнес-бізнес(В2В); 

b) Бізнес-адміністрація(В2А); 

c) Провайдер-адміністрація(Р2А); 

d) Споживач-споживач(С2С) 

2.5 Які бізнес-моделі електронної комерції не належать до сфери В2В? 

a) інформаційні брокери; 

b) електронні постачальники, торгівельні платформи; 

c) електронний(віортуальний) магазин, електронний аукціон; 

d) електронні дилери. 

2.6 Які функції характерні для сфери В2С? 

a) Комерційна взаємодія між бізнесовими компаніями щодо здійснення 

оптових закупівель та поставок; 

b) Комерційна взаємодія між електронним магазином та покупцем; 

c) Ділові зв’язки комерційних структур з державними організаціями; 

d) Організація взаємодії державних структур між споживачами та 

державними структурами. 

2.7 Основними проблемами розвитку електронної комерції в Україні у 

секторі В2С виступають: 

a) Низький рівень доходів населення і низький рівень розвитку 

мережевих технологій; 

b) Недостатня безпека передачі інформації в мережі Internet; 

c) Високий рівень тонізації економіки 

2.8 Основними завданнями щодо розвитку національної складової мережі 

Internet на сучасному етапі виступають: 

a) розвиток і впровадження сучасних інформаційних комп’ютерних 

технологій у систему державного управління, фінансову сферу, 

підприємницьку діяльність; 

b) гарантування інформаційної безпеки держави; 

c) створення умов для підприємницької діяльності та конкуренції у сфері 

використання каналів електронного зв’язку. 
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3. Напишіть основні напрямки розвитку сучасного електронного бізнесу: 

 

4. Визначте послідовність етапів створення Internet-магазину, вказавши їх в 

правильному порядку. 

Порядковий 

номер етапу 

Етапи створення Internet-

магазину 

 Розміщення сайту в Internet 

 Визначення цільової аудиторії 

 Створення сайту 

 Реєстрація доменного імені 

 Визначення місії магазину 

 Вибір доменного імені 

 Відкриття рахунку в банку 

 Реєстраціям Internet – магазину в 

органах влади 

 Визначення типу магазину 

 Прогноз доходності та окупності 

 Проектування сайту 

 Реєстрація сайту в пошуковій 

системі 

 Отримання патентів і ліцензій 

5. Заповніть порожні місця в тексті. 

Сфера В2С має бізнес-модель  ________________________ , яка являє собою 

спеціалізований _____________________, який належить фірмі-товаровиробнику та 

призначений для _____________________________________________________, 

збільшення обсягів продажу, ____________________________________________ . 

__________________________________ являє собою web-сайт, який містить значну 

кількість _____________________________ та каталогів, об’єднаних загальним 

місцем розташування, що спільно виконують додаткові функції з єдиним 

______________________________. 

  

Основні напрямки 

електронного бізнесу 
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6. Класифікуйте систем е-комерції через взаємодією об’єктів і суб’єктів. 

 

7. Встановіть відповідність між терміни і їх визначеннями: 

 

М
ал

и
й

 б
із

н
ес

 

С
ер

ед
н

ій
 б

із
н

ес
 

В
ел

и
к
и

й
 б

із
н

ес
 

Моделі е-комерції 

Електронний 

франчайзинг 

Інформаційна економіка 

Інформаційно-

комунікаційна 

технологія 

Інформаційні ресурси 

Єдиний інформаційний 

простір 

цілеспрямована сукупність методів, процесів, 

комунікацій, мереж та програмно-технічних 

засобів, об’єднаних у технологічний ланцюг, 

що забезпечує збирання, зберігання, обробку 

та передачу інформації з метою підвищення 

ефективності діяльності людей 

сукупність інформації, технологій її 

обробки, збереження та передачі, що 

функціонують на основі єдиних принципів 

і за спільними правилами 

форма ліцензування, за якої продавець 

пропонує споживачу власну торговельну 

марку, документацію і технологію 

виробничого процесу та надає консультації 

засобами ІКТ 

електронна економічна діяльність, де 

переважає господарська діяльність у сфері 

інформаційних послуг, їх виробництва та 

обміну, де основними ресурсами є 

інформація  та знання 

Інформація, що має цінність у певній 

предметній області і може бути 

використана людиною в економічній 

діяльності для досягнення певної мети 
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Висновок: ______________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  
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Практична робота № 2  

Тема: Робота з демонстраційною версією електронного магазину 

Мета: Ознайомитись з принципами роботи Інтернет-магазину. Оволодіти 

практичними навиками роботи з Інтернет-магазинами. Розглянути різні 

методи оплати вибраних товарів. 

1. Грехов А.М. Електронний бізнес: навч. посібник – К.: Кондор, 2008 – С. 93-97  

2. Шалева О.І. Електронна комерція: навч. посібник – К.: Центр учбової літератури, 

2011. – С. 31-39  

1. Поясніть терміни і поняття: 

Інформаційна економіка -  _____________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Інформаційно-економічний простір -  ___________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Єдиний інформаційний простір -  _______________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

2. Які відповіді є правильними? 

2.1 Що називають Internet-магазином? 

a) магазин, представлений в мережі Internet; 

b) локальна комп’ютерна мережа крамниці; 

c) потужний Web-сайт з функціями комплексної системи, що надає повний 

спектр послуг для ведення бізнесу в мережі багатьом клієнтам; 

d) спеціалізований Web-сайт, який належить фірмі-товаровиробнику, 

торговій фірмі та призначений для просування споживчих товарів на 

ринку, збільшення обсягів продажу, залучення нових покупців. 

2.2 Якими перевагами перед традиційними магазинами володіють 

електронні? 

a) ширший асортимент, можливість отримання детальнішої косультації про 

товари; 

b) менший рівень витрат обертання та можливість використання магазину 

як інструменту маркетингових досліджень; 

c) спрощений технологічний процес покупки, можливість придбання 

товарів із суттєвими знижками; 
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d) краща якість товарів, можливість відтермінування платежу. 

2.3 Які види торгових систем електронних магазинів за ступенем 

автоматизації виділяють у електронній комерції? 

a) Web-вітрини, Internet-магазини, торгові Internet-системи; 

b) немеханізовані, механізовані, автоматизовані системи; 

c) виробнича система, система переміщення, система збуту, система 

обслуговування; 

d) електронна вітрина та торгова система, система оплати покупки, система 

доставки товару. 

2.4 Яка інформація обов'язково повинна бути вказана у картці реєстрації 

покупця Internet-магазину? 

a) прізвище, ім'я, по батькові, поштова і (або) електронна адреса, особистий 

пароль; 

b) прізвище, ім'я, по батькові, номер і серія паспорта, дата і місце його 

видачі, ідентифікаційний код; 

c) прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, сімейний стан; 

d) прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер та PIN-код 

платіжної картки. 

2.5 Яка форма оплати не застосовується у Internet-магазинах? 

a) оплата банківським чеком; 

b) оплата банківським переказом; 

c) оплата поштовим (телеграфним) переказом; 

d) оплата кур'єрові готівкою. 

2.6 Основні елементи, на основі яких базується взаємодія покупця з 

електронним магазином – це: 

a) система навігації, пошукова система сайта магазину, банерна реклама; 

b) каталог товарів, додаткова довідкова інформація, кошик покупця, 

реєстраційна картка покупця; 

c) карта сайта, партнерська програма, платіжна система; 

d) інтерфейс продавця, контекстна реклама, телеконференції. 

2.7 Яка інформація надається про товар у електронному магазині? 

a) хімічний склад, біологічна ціність, схематичне зображення; 

b) опис технології виробництва, термін придатності, виробнича 

собівартість; 

c) товарознавча класифікація, оптова і роздрібна ціна, місцезнаходження 

товару; 

d) споживчі та технічні властивості, фотографія ціна. 

2.8 Яка інформація надається відвідувачем при повторному та подальших 

відвідуваннях електронного магазину? 

a) прізвище, ім'я, по батькові, поштова і (або) електронна адреса, телефон; 

b) прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер та PIN-код платіжної 

картки; 

c) логін відвідувача та назва населеного пункту, в якому він проживає; 

d) адреса електронної пошти та пароль. 
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2.9 У якому із варіантів відповіді правильно відображено склад та 

послідовність етапів обробки замовлення в Internet-магазинах? 

a) перевірка наявності товарів та їх резервування, запит до платіжної 

системи, оформлення замовлення на доставку товарів; 

b) перегляд товарного каталогу, відбір товарів, реєстрація покупця; 

c) ознайомлення із зображенням та описом товарів, збір маркетингової 

інформації, доставка товарів; 

d) заповнення покупцем спеціального формуляра з автобіографічними 

даними, оплата та доставка відібраного товару. 

2.10 Що таке кошик покупця в Internet-магазині? 

a) Web-сторінка, на якій представлені зображення та характеристика 

обраних покупцем товарів; 

b) піктограма у вигляді кошика або візка у правій частині системного меню 

Internet-магазину; 

c) список відібраного покупцем товару з врахуванням його ціни, кількості 

та загальної вартості; 

d) список відібраного покупцем товару з врахуванням його ціни, кількості 

та загальної вартості, форми оплати та методу доставки. 

2.11 Що називають електронною комерцією? 

a) електронна економічна діяльність, що забезпечує повний замкнутий 

цикл бізнес-процесів, який включає замовлення товарів, проведення 

платежів, доставку товарів шляхом ІКТ і забезпечує передачу прав 

користування або власності юридичних/фізичних осіб іншим особам; 

b) сукупність інформаційних ресурсів економічної системи і технологій їх 

обробки, зберігання та передачі, інформаційних систем і 

телекомунікаційних мереж, які функціонують на основі єдиних 

принципів та загальних правил; 

c) технології здійснення комерційних операцій в мережі Internet; 

d) здійснення комерційних угод за допомогою ІКТ. 

3. Порівняйте моделі традиційного та електронного бізнесу. 

 

    
  

Традиційний бізнес Електронний бізнес 
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4. Запишіть назви описаних типів сайтів. 

Складається з декількох сторінок і має унікальний, але простий і 

функціональний дизайн; ідеально підходить для компаній, які хочуть розмістити 

інформацію про себе й свої послуги в Інтернеті; основні розділи сайту: Про компанії, 

Продукція або послуги, Прайс-листи, Контактна інформація. 

 _________________________________________________________________________   
Сайт, призначений для автоматизації внутрішнього документообігу, обліку 

показників компанії, управління персоналом, може бути оснащений функціями 

обміну інформацією між вилученими філіями; позитивно впливає на репутацію й 

імідж компанії; дизайн повинен відповідати фірмовому стилю компанії; 

використовується мінімум графіки, основна увага звертається на текст. 

 _________________________________________________________________________  

Інтерактивний веб-сайт, що рекламує товар або послугу і приймає замовлення 

на покупку; пропонує користувачеві вибір варіанта розрахунку, при цьому 

адміністратор сайту зобов'язаний організувати доставку товару і проконтролювати 

розрахунки за поставку. 

 _________________________________________________________________________  

5. Заповніть схему комерційного циклу. 
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6. Заповніть порожні місця у схемі процесу створення Web-сайта Internet-

компанії. 

 

7. Вкажіть, опис бізнесу, за його назвою. Заповніть таблицю. 

Назва Опис 

1. Off line 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

2. Частково on-

line 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

Аналіз технічних 

потреб Web-сайту 

Програмування Web-

сайту 

Тестування Web-

сайту 

 

Контроль та аналіз 

діяльності Web-сайта 

Розробка Internet-проекту 
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3. Повністю on-

line 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

Висновок: ______________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  
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Практична робота № 3  

Тема: Здійснення пошуку товарів в електронних магазинах 

Мета: Отримати уявлення про те, як знайти і купити певний товар, що продається в 

електронних-магазинах через Internet. 

1. Грехов А.М. Електронний бізнес: навч. посібник – К.: Кондор, 2008 – С. 185-201 

2. Плескач В.Л, Затонацька Т.Г Електронна комерція: підручник – К.: Знання, 2007 С. 

191-198 

3. Шалева О.І. Електронна комерція: навч. посібник – К.: Центр учбової літератури, 

2011. – С. 82-84  

1. Поясніть терміни і поняття:   

Електронний маркетинг -  _____________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Маркетингові дослідження -  ___________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Сегментація ринку -  __________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

2. Які відповіді є правильними? 

2.1 Електронний маркетинг-міх складається з таких елементів: 

a) товар, просування, презентація, процес, персоналізація; 

b) товар, ціна, розповсюдження, просування; 

c) товар, ціна, процес, персоналізація; 

d) ціна, розповсюдження, процес, товар. 

2.2 Соціальний та управлінський процес, спрямований на задоволення 

потреб споживачів у мережі Internet – це:  

a) Internet-маркетинг; 

b) Internet-реклама; 

c) електронний бізнес; 

d) трекінг. 

2.3 Які види каналів збуту виділяють у сфері Internet-маркетингу? 

Розділ 2.  Маркетинг в електронній комерції 
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a) Internet як прямий канал розподілу; 

b) Internet як непрямий канал розподілу; 

c) Internet як багатоканальна стратегія розподілу; 

d) правильні всі відповіді. 

2.4 Демонстрація реклами та надання інформації чітко визначеній Internet-

аудиторії – це: 

a) трекінг; 

b) таргетинг; 

c) процесінг; 

d) емуляці. 

2.5 Маркетингова діяльність фірми полягає: 

a) у виявлені й задоволенні потреб і запитів клієнтів, пошуку нових 

способів задоволення їхніх запитів; 

b) створенні раніше невідомих клієнтурі потреб та їх задоволенні; 

c) діях, спрямованих на освоєння нових ринків, активізацію потенційних 

можливостей обміну; 

d) відповіді п. 1 - 3 доповнюють одна одну. 

2.6 Складовими маркетингового середовища фірми є: 

a) макросередовище в його різноваріантних виявах; 

b) мікросередовище і засоби нейтралізації його негативного впливу; 

c) макро- і мікросередовище; 

d) різноманітні інструменти впливу на це середовище. 

2.7 Маркетингове дослідження – це: 

a) систематичне збирання і аналіз маркетингової інформації; 

b) засіб, що допомагає маркетологу прийняти оптимальне рішення; 

c) гарантія зменшення ризику щодо цільових ринків, ціни товару, 

реклами та інших складових комплексу маркетингу; 

d) відповіді п. 1 - 3  розкривають суть маркетингового дослідження. 

2.8 Сегментація ринку — це насамперед: 

a) процес дослідження поведінки покупців на ринку; 

b) поділ ринку на подібні за певними ознаками груп ппокупців; 

c) засіб підвищення ефективності маркетингової діяльності; 

d) засіб забезпечення прибутків фірми. 

3. Розподіліть в логічний ланцюг наступні пункти маркетингового 

дослідження. 

№ 

п/п 
Маркетингове дослідження 

 Збір інформації 

 Відбір джерел інформації 

 
Виявлення проблем і формування цілей 

дослідження 
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 Аналіз зібраної інформації 

 
Представлення отриманих 

результатів 

4. Зазначте три складові продажу. 

 

5. Як виглядає загальна формула вартісного ланцюжка ціноутворення в мережі 

Internet. 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

6. При маркетингових дослідженнях проводяться: 1)дослідження ринку та 

продажу; 2)дослідження продукту. Вкажіть, які з нижчеперелічених 

висловлювань відносяться до дослідження ринку і продажів, а які – до 

дослідження продукту. 

1.генерація ідей про нові продукти; 

2.прогноз обсягу продажів; 

3.отримання інформації про конкурентів; 

4.тестування продукту; 

5.оцінка ємності ринку; 

6.аналіз тенденцій зміни ринку; 

7.організація маркетингу тестованих продуктів; 

8.визначення характеристики ринку і його сегментів; 

9.розробка концепції тестування продукту; 

10.отримання інформації про існуючих і потенційних 

споживачів; 

11.дослідження і випробування різних видів упаковки; 

12.виявлення системи переваг споживачів. 
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Дослідження ринку та продажу Дослідження продукту 

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 

7. Порівняйте традиційний та електронний маркетинг. 

Традиційний маркетинг Е-маркетинг 

Пропонує: компанія розповсюджує товар 

на ринку потенційних покупців 

Зацікавлює: потенційні покупці 

самостійно знаходять товар 

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  

 __________________________________  
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8. Опишіть основні послуги інформаційної економіки. 

 

Висновок: ______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

  

Маркетинговий комплекс 

Традиційна 

економіка 

Інформаційна 

економіка 

Товар 

 

Ціна 

 

Канали збуту 

 

Просування 

 __________________  

 

 __________________  

 

 __________________  

 

 __________________  
 

 __________________  
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Практична робота № 4  

Тема: Ознайомлення із електронною рекламою 

Мета: Розширити в студентів знання про: рекламу, її види, форми, розміщення; 

попитом та пропозиціями на ринку; основними показниками рекламної 

діяльності; зі способами поширення реклами, її перевагами та недоліками. 

1. Грехов А.М. Електронний бізнес: навч. посібник – К.: Кондор, 2008 – С. 201-222 

2. Плескач В.Л, Затонацька Т.Г Електронна комерція: підручник – К.: Знання, 2007 С. 

198-238 

3. Шалева О.І. Електронна комерція: навч. посібник – К.: Центр учбової літератури, 

2011. – С. 84-90  

1. Поясніть терміни і поняття:   

Електронна реклама -  __________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Реклама –  ____________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Реклама виконує такі функції  __________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Засобами реклами є  ___________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Банер -  _______________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Web-видавець -  ________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

2. Які відповіді є правильними? 

2.1 Основними завданнями електронної реклами є: 

a) маркетингові й економічні; 

b) збутові; 

Розділ 3.  Реклама в електронній комерції 
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c) збільшення прибутку; 

d) інформаційне забезпечення. 

2.2 Банерна реклама в основному націлена на: 

a) вузько цільову аудиторію; 

b) широку аудиторію; 

c) переважно цільову аудиторію; 

d) цільову аудиторію. 

2.3 Основними недоліками використання електронної реклами є: 

a) проблеми безпеки; 

b) низький рівень популярності серед споживачів; 

c) вкрай негативне ставлення користувачів Internet; 

d) досить високий рівень складності; 

e) обмежена швидкість каналу зв’язку. 

2.4 До заходів залучення відвідувачів на сервер належать: 

a) налагоджування сторінок для пошукових систем; 

b) використання служб обміну банерами; 

c) реєстрація сервера у пошукових системах; 

d) розміщення посилань у «жовтих сторінках»; 

e) участь у телеконференціях. 

2.5 Основними видами електронної реклами є: 

a) реєстрація в пошукових системах; 

b) створення Web-сервера; 

c) реклама з використанням E-mail і баерами; 

d) списки розсилання. 

2.6 Основними методами банерної реклами є: 

a) перевірка індексації сторінок; 

b) використання банерних систем; 

c) покупка показів банерів на сайтах; 

d) самостійна реєстрація банерів. 

2.7 До реклам із використанням електронної пошти належать: 

a) участь у конференціях; 

b) реклама на дошках оголошень; 

c) дискусійні листи; 

d) спам. 

2.8 Партнерські програми – це: 

a) метод банерної реклами; 

b) різновиди реклами із використанням електронної пошти; 

c) окремий вид електронної реклами; 

d) метод контекстної реклами. 

2.9 Від чого залежить плата за Internet-рекламу? 

a) від суми коштів, витраченої на її створення; 

b) від кількості хітів сайтів за рекламою; 

c) від того, що є об’єктом реклами; 

d) від часу демонстрації реклами. 
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2.10 Які принципи створення та дизайну банерів існують в Internet-

рекламі? 

a) стислість і простота; 

b) використання трьох анімаційних кадрів та паузи; 

c) прикінцеве розміщення логотипу або назви суб’єкта реклами; 

d) правильними є всі відповіді. 

2.11 Основним фактором при визначені ціни інформаційного продукту в 

електронній комерції є: 

a) обсяг переданої користувачеві інформації; 

b) вид переданої користувачеві інформації; 

c) період доби, у який було надано послугу; 

d) час, витрачений на подання послуги. 

2.12 Встановлення ціни для певної аудиторії користувачів, для певної 

місцевості або для певного товару чи послуги на електронному ринку – 

це: 

a) стратегія сегментованого ціноутворення; 

b) стратегія динамічного ціноутворення; 

c) стратегія ціноутворення просування; 

d) стратегія ціноутворення проникнення. 

3. Вставте пропущені слова в реченнях. 

Негативними моментами реклами є те, що вона має за 

мету_____________________ до товару, а її єдине завдання - 

______________________________. 

Величезна перевага Internet-реклами - __________________________ - 

рекламний механізм, що дозволяє виділити зі всією наявної ____________________ 

тільки ту частину, яка відповідає критеріям, і показати ___________________ саме їй.  

Основні вимоги до реклами: 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

4. Назвіть види Internet-реклами. 

 

Види Internet-реклами 
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5. Визначте назви зображених на рисунку видів Internet-реклами та 

охарактеризуйте їх. 

 

Характеристика реклами 

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 

 

 
 

Характеристика реклами 

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  

 ______________________________________  
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6. Визначить основні напрямки використання електронної пошти як засобу 

реклами: 

 

7. Визначить переваги та недоліки пошукової реклами. 

Переваги Недоліки 

1. ______________________________  

 _______________________________  

 _______________________________  

2. ______________________________  

 _______________________________  

 _______________________________  

3. ______________________________  

 _______________________________  

 _______________________________  

4. ______________________________  

 _______________________________  

 _______________________________  

5. ______________________________  

 _______________________________  

 _______________________________  

6. ______________________________  

 _______________________________  

 _______________________________  

7. ______________________________  

 _______________________________  

 _______________________________  

 

1. _______________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 

2. _______________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 

3. _______________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

Висновок: ______________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

E-mail реклама 
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Практична робота № 5 

Тема: Використання платіжних систем для здійснення Internet-платежів. 

Мета: Розширити в студентів знання про: принципи роботи з електронними 

платіжними системами. Розглянути та порівняти різні платіжні системи. 

Створити власний електронний гаманець та навчитись ним користуватись. 

Вивчити основні правила роботи з електронною готівкою. 

1. Грехов А.М. Електронний бізнес: навч. посібник – К.: Кондор, 2008 – С. 128-184 

2. Плескач В.Л, Затонацька Т.Г Електронна комерція: підручник – К.: Знання, 2007 С. 

121-140 

3. Шалева О.І. Електронна комерція: навч. посібник – К.: Центр учбової літератури, 

2011. – С. 60-67  

1. Поясніть терміни і поняття:   

Платіжна система -  ___________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Електронні гроші –  ____________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Електронний гаманець  _________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

2. Які відповіді є правильними? 

2.1 З електронними чеками і цифровою готівкою працюють: 

a) готівкові системи платежів; 

b) дебетові системи платежів; 

c) безготівкові системи платежів; 

d) звичайні системи платежів; 

e) кредитні системи платежів. 

2.2 Яких з перелічених електронних платіжних систем і засобів електронних 

платежів не існує? 

a) Webmoney Transfer; 

b) CyberPlat; 

c) PayCash; 

d) Webconsumer; 

Розділ 4.  Платіжні та фінансові системи в Internet 
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e) Internet-картки. 

2.3 Пластикові картки обмеженого використання характеризуються 

можливістю застосування: 

a) у регіонах; 

b) у межах певної географічної зони, таких як корпорація, університетський 

кампус; 

c) у межах країни; 

d) у межах транснаціональної компанії. 

2.4 За наявною схемою платежів електронні платіжні системи поділяють 

на: 

a) готівкові і безготівкові; 

b) дебетові і кредитні; 

c) чекові та грошові; 

d) ідентифікаційні та звичайні. 

2.5 Процес авторизації – це: 

a) ідентифікація особи, яка бажає отримати інтерактивний доступ до 

інформації, послуг, здійснити операцію; 

b) залучення зовнішніх виконавців для виконання неосновних бізнес-

процесів компанії; 

c) процес привласнення ідентифікаторів суб’єктам і об’єктам платіжних 

систем; 

d) одержання дозволу від банку-емітента банківської платіжної картки на 

здійснення операцій з її використанням. 

2.6 Процес, протягом якого перевіряється дійсність користувача та 

законність його роботи, - це: 

a) авторизація; 

b) автентифікація; 

c) конфіденційність; 

d) апробація. 

2.7 Файли, що виконують роль грошових купюр – це: 

a) Web-гроші; 

b) електронні гроші; 

c) смарт-картки; 

d) дебетові картки. 

2.8 Електронні чекі належать до системи, що базуються на: 

a) механізм управління рахунком; 

b) основі електронних сертифікатів; 

c) механізм управління рахунком на основі електронних сертифікатів; 

d) немає правильної відповіді. 

2.9 Процесинговий центр платіжної системи – це: 

a) сервер електронної комерції, на якому створено і підтримуються 

каталоги товарів та послуг та приймаються замовлення клієнтів на 

купівлю; 

b) комплекс фінансових та технологічних засобів для обслуговування 

банківських карток певного типу; 
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c) установа, що забезпечує інформаційну та технологічну взаємодію між 

учасниками традиційної платіжної системи; 

d) сховище цифрових сертифікатів для реалізації електронного підпису при 

використанні електронних чеків. 

3. Заповніть схему класифікації платіжних систем. 

 

4. Визначити правильну послідовність етапів здійснення електронних 

платежів за допомогою: кредитних карток, електронних чеків, 

електронних грошей. 

№ 

етапу 
Кредитні картки 

№ 

етапу 
Електронні чеки 

 Введення покупцем параметрів 

кредитної картки на сайті 

електронного магазину або на 

сайті платіжної системи 

 

Перевірка електронного підпису 

платника 

 
Одержання магазином результату 

авторизації 

 Кодування номера чекового 

рахунка відкритим ключем 

банку 

 Передача платіжною Internet-

системою запиту на авторизацію 

традиційній платіжній системі 

 
Відвантаження товару або 

надання послуг 

 Перерахунок грошей з рахунка 

покупця у банку-емітенті через 

розрахунковий банк на рахунок 

магазину в банку-еквайєрі 

 

Авторизація платіжною 

системою електронного чека 

 Передача результату авторизації 

платіжній Internet-системі 

 Пересилання платником 

електронного чека одержувачу 

 Передача процесінговим центром 

банкові-емітенту запиту на 

авторизацію картки і одержання 

його результату 

 

Перерахунок коштів з рахунку 

платника на рахунок магазину 

Платіжні системи 
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Відвантаження товару або надання 

послуг 

 Виписка платником 

електронного чека, підписання 

його електронним підписом 

 Одержання покупцем результату 

авторизації через магазин або від 

платіжної Internet-системи 

 
Подача чека до оплати 

платіжній системі 

№ 

етапу 
Електронні гроші 

 Надання електронних грошей емітенту та їх перевірка 

 
Обмін реальних грошей на електронні 

 Перерахування покупцем на сервер продавця електронних грошей 

 Відвантаження товару або надання послуг 

 Накопичення та зберігання електронних грошей на жорсткому диску або смарт-

карці 

5. . Встановіть відповідність між описом електронної платіжної системи та 

його зображенням: 

Система для здійснення розрахунків між 

платником і одержувачем платежу в 

Internet. Вона має два платіжні інтерфейси 
 

 

Робота системи базується на технології 

переведення готівки у «цифрову готівку», 

яка вперше була запропонована Девізом 

Чаумом. 

 

 

Представляє собою облікову систему, за 

допомогою якої всі бажаючі можуть 

обмінюватися універсальними 

обліковими одиницями – титульними 

знаками 

 

 

Система допомагає клієнтам отримати 

інформацію по рахунках за користування 

міським телефоном, послуги міжміського 

зв’язку, мобільний телефон, квартиру ти 

інші комунальні послуги – через веб-сайт 

та e-mail.  

 

 

Призначена для безготівкових 

розрахунків фізичних осіб з 

підприємствами торгівлі і сфери 

обслуговування, що приймають до сплати 

пластикові картки платіжної системи 

VISA 
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6. Порівняйте характеристику електронних платіжних інструментів. 

Форма Переваги Недоліки 

Готівкові платежі 

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 

Банківські перекази 

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 

Перекази засобами 

пластикових карток з 

магнітною стрічкою 

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 

Перекази засобами 

смарт-карток 

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 

«Клієнт – банк», 

«Internet-банк» 

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 

Електронні гроші 

 _________________________  

 _________________________  

 _________________________  

 

 __________________________  

 __________________________  

 __________________________  

 

7. Зобразіть схематично електронний платіж за допомогою електронних 

грошей, кредитних карток і готівки. 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок: ______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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Практична робота № 6 

Тема: Кредитні та дебетові платіжні системи. 

Мета: Розширити в студентів знання про: призначення і функції системи Інтернет-

еквайринга Приватбанку Liqpay, зареєструватися в системі і отримати 

практичні навички роботи з нею. Переказувати кошти на інший рахунок 

системи Інтернет-еквайрингу. Вивчити основні правила роботи з 

електронним рахунком. 

4. Грехов А.М. Електронний бізнес: навч. посібник – К.: Кондор, 2008 – С. 128-184 

5. Плескач В.Л, Затонацька Т.Г Електронна комерція: підручник – К.: Знання, 2007 С. 

136-142 

6. Шалева О.І. Електронна комерція: навч. посібник – К.: Центр учбової літератури, 

2011. – С. 60-67  

1. Поясніть терміни і поняття:   

Інтернет-еквайринг -  ________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Емітент (банк) -  _____________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Гарант -  ____________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Дистанційне обслуговування -  _________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

2. Які відповіді є правильними? 

2.1 Процес, під час якого вимога на здійснення трансакції схвалюється або 

відхиляється платіжною системою і який дає змогу визначити наявність 

коштів у покупця, - це: 

a) автентифікація; 

b) конфіденційність; 

c) авторизація; 

d) апробація. 

2.2 З кредитними картками працюють: 
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a) готівкові системи платежів; 

b) дебетові системи платежів; 

c) безготівкові системи платежів; 

d) кредитні системи платежів; 

e) звичайні системи платежів. 

2.3 До дебетової схеми електронних платежів включені дві незалежні 

сторони: емітент і користувач. Хто є емітентом у даному випадку? 

a) суб’єкт, який випускає акції Internet-компанцій; 

b) суб’єкт, який робить платежі в Internet; 

c) суб’єкт, який випускає електронні одиниці і керує системою електронних 

платежів; 

d) суб’єкт, який робить платежі кредитною карткою. 

2.4 Банк-еквайєр, який бере участь у проведенні платежів через Internet з 

допомогою кредитних карток, - це: 

a) банк, у якому знаходиться розрахунковий рахунок покупця; 

b) банк, що обслуговує продавців; 

c) банк, який займається моніторингом кредитних платіжних систем; 

d) банк, який займається моніторингом дебетових платіжних систем; 

2.5 Головною проблемою для реалізації українських електронних  

платіжних систем є: 

a) відсутність значних інвестицій; 

b) їх заплутаність і складність; 

c) відсутність будь-якого споживача; 

d) відсутність оплати відсотків. 

2.6 Пластикова картка з межею витрат коштів, попередньо установлених 

залежно від платоспроможності клієнта: 

a) дебетова картка; 

b) кредитна картка; 

c) дебетово-кредитна картка; 

d) смарт-картка. 

2.7 Якої із перелічених дебетових електронних платіжних систем не існує? 

a) Webmoney Transfer; 

b) CyberPlat; 

c) DigiCash; 

d) Webconsumer; 

2.8 Картка з інтегральною схемою і мікропроцесором, що здатний 

виконувати розрахунки, системою вводу-виводу інформації про кошти 

на рахунку клієнта та їх рух – це: 

a) дебетова картка; 

b) кредитна картка; 

c) багатоцільова картка; 

d) смарт-картка. 

2.9 З кредитними картками працюють: 

a) готівкові системи платежів; 

b) дебетові системи платежів; 

c) безготівкові системи платежів; 
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d) кредитні системи платежів. 

3. Невпорядкована схема електронного платежу з допомогою кредитних 

карток містить етапи. Упорядкуйте їх так, як ця схема платежів 

реалізується в он-лайні. 

Крамниця одержує результат авторизації  

При позитивному результаті авторизації крамниця надає послугу або 

відвантажує товар, а процесінговий центр передає в розрахунковий банк 

відомості про здійснену трансакцію 

 

Покупець отримує результат авторизації через крамницю або 

безпосередньо від платіжної системи в Internet 

 

Покупець в електронній крамниці формує кошик товарів і обирає засіб 

оплати «кредитна картка» 

 

Результат авторизації передається платіжній системі в Internet  

Параметри кредитної картки передаються платіжній системі в Internet 

для подальшої авторизації 

 

Якщо банк-емітент підтримує «он-лайнову» базу даних рахунків, то 

процесінговий центр передає йому запит на авторизацію картки або ж 

процесінговий центр сам зберігає відомості про стан рахунка власників 

карток, стоп-аркуші й виконує запити на авторизацію 

 

4. Розрахуйте суми комісій, які автоматично були списані з вашого рахунку 

при кожному зняття коштів у банкоматі банку «Стабільний». Зробіть 

висновок:  

Ви – власник дебетової пластикової картки банку «Приват». Протягом тижня ви 

тричі знімали кошти з картки в банкоматі банку «Південний» -50 грн, 250грн, і 550 

грн.  

 Банк «Південний» встановив такі комісії при знятті коштів з їхнього 

банкомата: розмір комісії -1,5% від суми зняття; мінімальна сума комісії при зняття 

коштів до 100 грн становить 3 грн, тоді як максимальна сума комісії становить 7 грн. 

при зняття суми від 300 грн.  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 

5. Знайдіть в Інтернеті п'ять банків, що пропонують вам виготовити 

пластикову картку. 

 З’ясуйте розмір комісії, яку вам потрібно буде сплатити за виготовлення 

пластикової картки в кожному з п’яти випадків. 
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 Визначить, який розмір відсотків буде нараховувати вам банк за користування 

залишком коштів на вашій картці. Дані заповнити в таблиці і зробити 

висновки: 

Вид комісії 
Найменування установи банку 

     

Вид пластикової 

картки 

     

Плата за відкриття 

основної і додаткової 

карток 

     

Плата за термінове 

виготовлення картки 

     

Комісія за зняття 

готівки в банкоматі 

     

Комісія за 

обслуговування 

пластикової картки 

     

Комісія за конвертацію 

валюти 

     

Комісія за надсилання 

витягів із карткового 

рахунку через sms 

     

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

6. Який механізм взаєморозрахунків за пластиковими картами в Інтернеті 

описаний 

 ________________________________________________________________________________  

сам забезпечує транспорт транзакцій до банка-еквайера, тобто пряме підключення Інтернет-

магазина до банку-еквайеру. 

 ________________________________________________________________________________  

це прийом оплати рахунків за пластиковими картами, який надається комерційним Інтернет-

проектом. 

 ________________________________________________________________________________  

дана система забезпечує прийом транзакції та їх транспорт до процесінгового центру, 

що обслуговує компанію-власника сайту. 
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Питання до кросворду: 

1. Вбудована у пластикову карту мікросхема, що є засобом зберігання інформації, яка 

записується, а потім може оновлюватися в момент проведення операцій із карткою. 

2. Прізвище фантаста, який уперше висунув ідею пластикових карток. 

3. Пристрій, який дає змогу власникові пластикової картки зняти готівку, провести 

грошові перекази, переглянути залишок на рахунку тощо. 

4. Країна, де вперше було випущено пластикову карту. 

5. Вид пластикової картки, який дає змогу оплачувати придбання товарів та послуг, 

атакож отримувати готівку в банкоматі лише в межах суми, що є на картковому 

рахунку клієнта. 

6. Скільки спроб уведення PIN-коду можна зробити в банкоматі до того, як картку 

буде заблоковано? 

7. Вид пластикової картки, що дозволяє її власникові отримувати кредит при оплаті 

товарів та послуг, вартість яких вища, ніж залишок на банківському рахунку. 

8. Вид пластикової картки, яка є прив’язаною до рахунку компанії і може бутти видана 

її працівникові. 

9. Чипову пластикову картку інколи ще називають «розумною карткою» або …… 

карткою. 

10. Плата, яка встановлюється банком за відкриття та обслуговування пластикової 

картки. 

11. Якщо власником пластикової картки є лише одна особа, то така картка є … 

12. Кількість цифр, з яких складається номер картки. 

13. Особистий ідентифікатор(пароль), відомий тільки власникові пластикової картки і 

потрібний для здійснення операцій нею. 

14. Емітентом пластикових карток може бути …. 
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Висновок: ______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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Практична робота № 7  

Тема: Web-гроші як засіб електронних платежів. 

Мета: Розширити в студентів знання про: принципи роботи Internet-трейдінгу. 

Особливості роботи електронних валютних бірж. Підключення власного 

рахунку до системи Internet-трейдінгу. Вивчити основні правила виведення 

на ринок електронного ордеру та роботи з ним. 

1. Макарова А.В. Електронна комерція: навч. посібник – К.: Академія, 2002 – С. 128-139 

2. Плескач В.Л, Затонацька Т.Г Електронна комерція: підручник – К.: Знання, 2007 С. 

30-40, 140-144 

3. Шалева О.І. Електронна комерція: навч. посібник – К.: Центр учбової літератури, 

2011. – С. 70-74  

1. Поясніть терміни і поняття:   

Web-гроші  -  _________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Internet-трейдинг -  ___________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Internet-банкінг -  _____________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

2. Які відповіді є правильними? 

2.1 Що таке Internet-банкінг? 

a) можливість здійснювати майже всі стандартні операції, які можуть бути 

здійснені клієнтом в офісі банку; 

b) організація первинного ринку з продажу акцій через Internet; 

c) модемне з’єднання клієнта, що має спеціальне банківське програмне 

забезпечення на своєму комп’ютері, з модемним пулом банку. 

2.2 Платіжна система в Internet – це:  

a) система з обробки замовлень клієнтів Internet з усіма стандартними 

атрибутами; 

b) клірингова система перерахування коштів з рахунку клієнта на рахунок 

провайдера; 

c) система проведення розрахунків між фінансовими установами, бізнес-

організаціями та Internet-користувачами в процесі купівлі-продажу 

товарів та послуг через Internet; 
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d) комплекс фінансових та технологічних засобів для обслуговування 

банківських карток певного типу. 

2.3 Яка з наведених можливостей не може бути реалізована з допомогою 

Internet-банкінгу? 

a) надання брокерських послуг; 

b) отримання кредиту безпосередньо через  Internet; 

c) проведення операцій зі звичайною готівкою; 

d) забезпечення ролі емісійного платіжного агента або андерайтеру; 

e) доступ до свого банківського рахунка. 

2.4 Які заходи сприяли б вирішенню проблеми неможливості здійснення 

банками оперативних і дешевих платежів? 

a) масове використання більшістю банків систем Internet-банкінгу; 

b) скорочення видатків на оперативну діяльність; 

c) вдосконалення тарифної політики банків. 

2.5 Який тип брокерів не притаманний сучасному Internet-трейдингу? 

a) оф-лайн брокер; 

b) он-лайн брокер; 

c) класичний брокер; 

d) дисконтний брокер. 

2.6 Що таке Internet-трейдинг? 

a) система надання банківських послуг клієнтам, що забезпечують 

можливість здійснення стандартних банківських операцій через мережу 

Internet; 

b) форма ліцензування, за якою продавець пропонує споживачу власну 

торгову марку, документацію і технологію виробничого процесу та надає 

консультації інформаційно-консультаційних технологій; 

c) спосіб вивчення діяльності господарських суб’єктів з метою 

використання їх позитивного досвіду у власній роботі; 

d) послуги,  що надаються інвестиційним посередником і дозволяють 

клієнту здійснювати купівлю-продаж цінних паперів та валюти через 

мережу Internet. 

2.7 Які недоліки притаманні системі «Internet-банк» при застосуванні 

Internet-банкінгу? 

a) операції з рахунком проводяться тільки у робочий час банку; 

b) неможливість поповнювати або знімати грошові кошти з рахунків 

пластикової картки; 

c) неможливість забезпечення повної конфіденційності фінансових 

транзакцій; 

d) всі відповіді правильні. 

2.8 Які послуги надають системи віддаленого банківського 

обслуговування? 

a) віддалений моніторинг рахунків, віддалене управління рахунками, 

комплексне банківське обслуговування; 

b) зняття коштів з рахунку клієнта, перерахунок коштів та рахунок 

електронного магазину; 
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c) надання консультацій щодо ефективного вкладання коштів у фінансові 

активи, формування шифрів та ключів для захисту інформації про рух 

коштів на рахунку клієнта; 

d) немає правильної відповіді. 

3. Зобразіть схематично електронний платіж за допомогою електронних 

чеків. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Вставте пропущені слова в реченнях. 

 ________________________________  - це банківська надбудова, що дає змогу 

здійснювати  ___________________________  у вигляді переміщення ______________ 

з гаманця в гаманець. Кожний ____________________ це рахунок у банку, і при 

переказі _______________________________  відбувається їх переміщення з ________ 

 ______________________________________ на інший. 

При використанні _________________ для придбання в Internet _____________ 

__________________________ з рахунку покупця в банку знімається ______________ 

 ______________________________________  і переказується на рахунок продавця. 

__________ можна у будь-який час конвертувати в реальні _______________________ 

практично в будь-якій валюті. 

5. Відомо, що невпорядкована схема платежу з допомогою електронних 

грошей складається з таких етапів. Упорядкуйте їх так, як на справді 

здійснюються платежі за цією схемою. 

Покупець перераховує електронні гроші на сервер продавця за 

купівлю 
 

У разі справжності електронних купюр рахунок продавця 

збільшується на суму купівлі, а покупцю відвантажується товар або 

надається послуга 

 

Гроші надаються емітенту, який перевіряє їх справжність  

Покупець заздалегідь обмінює реальні гроші на електронні  
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6. Ознайомтесь з Web-сайтом ПриватБанку. Підключиться до системи 

дистанційного обслуговування клієнтів Приват24. Дослідіть, які 

можливості має клієнт в Internet-банкінгу 

 

7. Проведіть аналіз сучасного стану електронного трейдінгу в Україні. 

Напишіть есе на одну з наведених нижче тем: 

Розвиток біржового електронного трейдингу а Україні 

Електронні біржі в Україні і світі 

Безпека розрахунків при Internet-трейдінгу. 
 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Приват24 



44 

Висновок: ______________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  
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Практична робота № 8  

Тема: Криптографічні засоби шифрування інформації. 

Мета: Розширити в студентів знання про: організацію криптографічного захисту 

інформації з основними принципами захисту інформації. Навчити 

створювати відкриті й закриті ключі. 

1. Грехов А.М. Електронний бізнес: навч. посібник – К.: Кондор, 2008 – С. 45-54 

2. Плескач В.Л, Затонацька Т.Г Електронна комерція: підручник – К.: Знання, 2007 

С. 146-186 

3. Макарова М. В. Електронна комерція: навч. посібник – К.: Видавничий центр 

«Академія», 202. – С. 187-209  

1. Поясніть терміни і поняття:   

Кракер -  _______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Шифрування –  ________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Криптографія -   _______________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

2. Які відповіді є правильними? 

2.1 Конфіденційність означає: 

a) перевірку того факту, що відправники або одержувачі повідомлень є 

саме тими особами, за яких вони себе видають; 

b) інформованість про те, хто має право доступу до даних, а також 

забезпечення безпеки передачі і зберігання інформації конфіденційного 

характеру в телекомунікаційній мережі; 

c) недопущення випадкової або навмисної зміни чи псування інформації, 

яка передається; 

d) доступ до інформації, що здійснюється з порушенням правил 

інформаційної системи. 

2.2 Хеш-функція – це: 

a) кодування/декодування за допомогою двох взаємопов’язаних ключів 

або пмри ключів; 

Розділ 5.  Безпека і захист інформації в електронній комерції 
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b) математична процедура шифрування даних таким чином, щоб їх не зміг 

відновити у первинному вигляді ніхто, окрім уповноваженого 

одержувача; 

c) формула перетворення повідомлення заданої довжини у рядок 

символів, який називають зведенням повідомлення; 

d) параметр криптографічного алгоритму перевірки електронного 

цифрового підпису. 

2.3 Брандмауери – це: 

a) зловмисні коди, які розмножуються і ушкоджують інформаційну 

інфраструктуру; 

b) фільтри, які установлені між телекомунікаційними мережами та 

Internet, для захисту інформації і файлів від зловмисників і водночас для 

доступу уповноваженим особам; 

c) протоколи, які забезпечують шифрування даних при їх передачі через 

Internet; 

d) надають можливість використання юридичних норм переслідування за 

пошкодження інформації. 

2.4 Для захисту від комп'ютерних вірусів необхідно використовувати: 

a) тільки «холодне» перезавантаження комп'ютера; 

b) тільки компакт-диски, оскільки віруси на них не «живуть»; 

c) антивірусні програми, версії яких постійно оновлюються; 

d) дискети, перевірені на інших комп'ютерах. 

2.5 Вкажіть запис, що не підходить за змістом.  За об’єктом зараження 

віруси поділяються на: 

a) файлові; 

b) звичайні; 

c) завантажувальні; 

d) макровіруси (текстові). 

2.6 За зовнішнім виглядом віруси поділяються на: 

a) звичайні; 

b) невидимі; 

c) файлові; 

d) поліморфні. 

2.7 За результатами діяльності віруси поділяються на: 

a) поліморфні; 

b) безпечні; 

c) небезпечні; 

d) завантажувальні. 

2.8 Що таке загроза безпеці інформації в Internet? 

a) будь-яка дія порушника, що призводить до реалізації загрози безпеці 

шляхом використання слабких місць обчислювальної системи; 

b) умова, яка може призвести до того, що інформація або джерела 

оброблення інформації будуть випадково або навмисно втрачені, 

змінені, стануть незахищеними, недоступними або якимсь іншим 

шляхом підпадуть під шахрайський вплив, заподіявши шкоду установі 

чи індивідуальному користувачу; 
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c) доступ до інформації, що здійснюється з порушенням встановлених у 

певній інформаційній системі правил розмежування доступу. 

2.9 Яке рішення щодо захисту інформації можна запропонувати за умови, 

коли дані навмисно перехоплюються, читаються або змінюються в 

мережі? 

a) встановлення між мережевих екранів; 

b) автентифікація користувачів; 

c) шифрування даних; 

d) розмежування доступу до окремих інформаційних джерел. 

2.10 Який різновид шахрайства щодо комерційної інформації найбільш 

поширений в Internet? 

a) крадіжка ідентифікаційної інформації, коли злодії збирають 

персональні дані певних користувачів, а після цього замовляють 

банківські картки під викраденими іменами; 

b) генерація дійсних номерів банківських платіжних карток з допомогою 

програмного забезпечення і використання їх як справжніх; 

c) навмисне пошкодження програмного інтерфейсу електронних 

крамниць. 

3. Встановіть відповідність між типами антивірусних програм і їх дією: 

Детектори  
«Лікують» заражені програми або диски, 

видаляючи із заражених програм віруси. 

   

Лікарі (фаги)  Виявляють файли, заражені вірусами. 

   

Ревізори  

Перехоплюють ті звернення до системи, які 

використовуються вірусами для розмноження і 

нанесення шкоди. 

   

Фільтри  

Спочатку запам’ятовують стан програм і дисків, а 

потім порівнюють поточний їх стан з попереднім 

і повідомляють про виявлені невідповідності. 

4. Чи є щось спільне між вірусом, хробаком та троянським конем? Які 

відмінності вони мають? Побудуйте діаграму Венна. 

 

Хробаки 

Віруси Троянський кінь 

Спільне: 

Особливості: 

Особливості: 

Особливості: 
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5. Розшифруйте шифр в шифрограмі «квадрат Полібія» 

 1 2 3 4 5 6 

1 А Б В Г Ґ Д 

2 Е Є Ж З И І 

3 Ї Й К Л М Н 

4 О П Р С Т У 

5 Ф Х Ц Ч Ш Щ 

6 Ь Ю Я    

Шифр - 33 43 25 42 45 41 14 43 11 51 26 63 

 _______________________________________________________________________________  

6. Чому на вкладці «Винятки» брандмауера може бути відображено декілька 

копій однієї програми? 

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

7. Встановіть відповідність між поняттями та його інтерпретацією: 

Троян  
шкідлива програма яка розповсюджується 

обманом. 

   

Вірус  

маленька програма, що саморозмножується 

і може існувати окремо від носія. У 

більшості випадків завдає шкоди 

комп’ютерній системі. 

   

Хробак  

маленька шкідлива програма, що 

поширюється, копіюючи сама себе, і не 

може існувати без носія (іншої програми, 

документа тощо.) 

8. Визначте ознаки, за якими можна припустити наявність віруса на 

комп’ютері. 

 Деякі програми працюють у незвичному режимі чи не працюють взагалі. 

 На екрані з’являються незвичні зображення на тексти. 

 Налагодження роботи із зовнішніми пристроями не потребує встановлення 

додаткових драйверів. 

 Вміст деяких файлів повністю чи частково втрачений (чи змінений). 
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 Комп’ютер працює досить повільно. 

 При спробі вимкнення комп’ютера відбувається його перезавантаження. 

 Різні користувачі одного комп’ютера отримують доступ до різних програм. 

Висновок: _____________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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Практична робота № 9  

Тема: Асиметричні методи шифрування. Закон про електронний 

цифровий підпис. 

Мета: Розширити в студентів знання про принципи захисту інформації; 

організацію криптографічного захисту інформації. Отримання знань методів 

і способів асиметричного шифрування та навиків використання відповідного 

програмного забезпечення. Навчити створювати відкриті й закриті ключі; 

принципам роботи з цифровим підписом, підписувати відкриті ключі за 

допомогою програми PGP. 

1. Грехов А.М. Електронний бізнес: навч. посібник – К.: Кондор, 2008 – С. 45-54 

2. Плескач В.Л, Затонацька Т.Г Електронна комерція: підручник – К.: Знання, 2007 

С. 146-186 

3. Макарова М. В. Електронна комерція: навч. посібник – К.: Видавничий центр 

«Академія», 202. – С. 187-209  

1. Поясніть терміни і поняття: 

Хеш-функція  ________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Відкритий ключ -  ____________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Електронний цифровий сертифікат -  __________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

2. Які відповіді є правильними? 

2.1 Які з цих алгоритмів не належать до симетричних систем шифрування: 

a) RC6; 

b) RSA; 

c) DES; 

d) SED. 

2.2 Які з наведених алгоритмів належать до асиметричних систем 

шифрування: 

a) IDEA; 

b) CAST; 
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c) ECC; 

d) TASC. 

2.3 Технологія електронного цифрового підпису використовує такі методи 

шифрування: 

a) тільки симетричні; 

b) тільки асиметричні; 

c) симетричні та асиметричні; 

d) не використовує ніякого методу. 

2.4 Що з наведеного нижче входить у перелік головних вимог до 

проведення комерційних операцій в Internet? 

a) збереження таємниці; 

b) цілісність; 

c) автентифікація; 

d) авторизація; 

e) розмежування доступу; 

f) шифрування даних. 

2.5 Що таке асиметричне шифрування? 

a) схема шифрування, заснована на концепції ключової пари: дані, 

зашифровані будь-яким з ключів пари, можуть бути розшифровані 

тільки іншим ключем з цієї пари; 

b) схема шифрування, за якою відправник і одержувач володіють тим 

самим ключем, з допомогою якого і той, й інший можуть зашифрувати і 

розшифрувати інформацію; 

c) механізм кодування даних з обов’язковим створенням відправником і 

одержувачем дайджестів повідомлення. 

2.6 Які завдання сертифікаційних центрів? 

a) проводити перевірку справжності цифрових сертифікатів; 

b) бути сховищами цифрових сертифікатів; 

c) надавати користувачам цифрові сертифікати; 

d) перевіряти особистість користувача для видачі цифрового сертифіката. 

2.7 Криптографічний алгоритм – це: 

a) формула для перетворення повідомлення будь-якої довжини в дайджест 

повідомлення; 

b) математична функція, яка комбінує відкритий текст або іншу 

інформацію з ключем для отримання шифрованого тексту; 

c) система ключів при шифруванні з відкритим ключем; кожна половина 

пари шифрує інформацію таким чином, що її може розшифрувати 

тільки інша половина. 

2.8 Незважаючи на те, що системи шифрування не забезпечують 

абсолютного захисту інформації в мережі, в чому їх позитивний сенс? 

a) гарантують мінімально необхідний час для «зламу» ключів – від 

декількох місяців до декількох років; за цей час інформація, що  

передається, стає не актуальною; 

b) гарантують, що вартість «зламу» значно перевищує вартість самої 

інформації; 
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c) надають можливість використання юридичних норм переслідування за 

пошкодження інформації. 

2.9 Які функції виконує PGP? 

a) захищає ресурси внутрішньої мережі установи від користувачів із 

зовнішньої мережі; 

b) дає змогу обмінюватися зашифрованими повідомленнями каналами 

відкритого зв’язку без наявності захищеного каналу для обміну 

ключами, а з іншого боку, накладати на повідомлення і файли 

цифровий підпис. Надає можливість користувачам розповсюджувати 

свої ключі без посередництва сертифікаційних центів; 

c) перетворює відкритий текст із схеми-функцій для отримання 

шифрованого тексту. 

2.10 Чим відрізняються протоколи SSL I SET? 

a) SET є універсальним протоколом захисту будь-якого сполучення з 

використанням будь-якого прикладного протоколу (HTTP, DNS, FTP, 

TELNET, SMTP тощо), а SSL – протокол, спрямований на забезпечення 

автентифікації та конфіденційності повідомлень електронної пошти; 

b) SET – протокол, прийнятий міжнародними платіжними системами в 

Internet як стандарт для захисту трансакцій електронної комерції, а SSL 

– універсальний протокол захисту будь-якого сполучення з 

використанням будь-якого прикладного протоколу (HTTP, DNS, FTP, 

TELNET, SMTP тощо); 

c) SET – протокол, спрямований на забезпечення автентифікації та 

конфіденційності повідомлень електронної пошти, а SSL є 

універсальним протоколом захисту будь-якого сполучення з 

використанням будь-якого прикладного протоколу (HTTP, DNS, FTP, 

TELNET, SMTP тощо). 

3. Визначить алгоритм застосування хеш-функції: 

 _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________  

  _______________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

4. Опишіть переваги і недоліки симетричних та асиметричних методів 

шифрування. 

Симетричний метод шифрування 

Переваги: _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
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Недоліки: _______________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Асиметричний метод шифрування 

Переваги: _______________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Недоліки: _______________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

5. Встановіть відповідність між рівнем безпеки та його особливістю: 

Високий  
Застереження відображаються лише перед 

виконанням дуже небезпечних програм. 

   

Середній  
Перед виконанням потенційно небезпечних 

програм застереження не виводиться. 

   

Нижче середнього  
Виключає завантаження об’єктів, що можуть 

завдати шкоди комп'ютеру 

   

Низький  
Користувач може власноруч визначити набір 

правил безпеки. 

   

Інший  
Перед виконанням потенційно небезпечних 

програм буде виведено відповідні застереження. 

6. Зазначте назви елементів панелі інструментів програми PGPmail: 

 

 

 

 

 
1 –  ___________________________  4 –  _____________________________  

2 –  ___________________________  5 -  ______________________________  

3 –  ___________________________  6 -  ______________________________  

7 -  ___________________________  

1 

2 5 7 6 4 

3 
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7. Зобразіть схематично асиметричне шифрування з використанням 

відкритого ключа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок: _____________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  
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Практична робота № 10  

Тема: Реклама в мережі Internet. Основи e-mail маркетингу. 

Мета: Розширити в студентів знання про: створення списків розсилки, здійснювати 

масове розсилання електронних повідомлень; використовувати аналітичні 

можливості системи для контролю доставки повідомлень. 

1. Грехов А.М. Електронний бізнес: навч. посібник – К.: Кондор, 2008 – С. 97-120 

2. Плескач В.Л, Затонацька Т.Г Електронна комерція: підручник – К.: Знання, 2007 

С. 89-118 

3. Берко А. Ю., Висоцька В.А. Системи електронної контент-комерції: підручник – 

Львівська політехніка, 2009 С. 67-82, 113-126 

1. Поясніть терміни і поняття:   

Електронний ринок -  ___________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Електронний торгівельний майданчик –  _________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Електронна біржа -   ___________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

2. Які відповіді є правильними? 

2.1 Інформаційним простором, що дає змогу користувачам працювати з 

даними господарської структури в режимі реального часу, є: 

a) корпоративний сайт; 

b) електронна візитна картка фірми; 

c) електронний ринок певного товару; 

d) Internet-крамнийя. 

2.2 Internet-аукціон - це: 

a) аукціон, що проводиться в мережі Internet з допомогою спеціального 

програмного забезпечення; 

b) аукціон, який проводиться у визначеній установі, а його результати 

повідомляються учасникам з допомогою мережі Internet; 

Розділ 6.  Електронний ринок на базі Internet 
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c) аукціон у віртуальному просторі, який забезпечує та гарантує 

здійснення електронних угод купівлі-продажу; 

d) аукціон, на якому ціна встановлюється під впливом попиту і 

пропозицій. 

2.3 Що надають користувачам он-лайнові аукціони? 

a) можливість реалізувати товари і послуги; 

b) можливість проведення тестових продажів товарів і послуг; 

c) можливість уникнути певних ризиків; 

d) можливість використання їх як інструменту маркетингової оцінки. 

2.4 Форма взаємодії замовників та постачальників, що об’єднує в рамках 

торговельної або розрахункової системи підприємств, які належать до 

різних галузей: 

a) корпоративний портал; 

b) електронний каталог; 

c) вертикальний електронний торгівельний майданчик; 

d) горизонтальний електронний торгівельний майданчик. 

2.5 Аукціон, на якому покупці призначають свої ціни, і хто запропонував 

найбільшу ціну перемагає: 

a) голландський; 

b) англійський; 

c) янкі; 

d) одночасних пропозицій. 

2.6 Форма електронної комерції, яка є ідеальною моделлю гнучкого 

встановлення ціни: 

a) портал; 

b) електронний каталог; 

c) біржа; 

d) аукціон. 

2.7 Організаційно-економічні моделі електронних ринків: 

a) «бізнес-бізнес» чи «бізнес-споживач»; 

b) електронний торговельний майданчик; 

c) «бізнес-держава»; 

d) біржа. 

2.8 Які функції виконують електронні аукціони? 

a) реалізація посередникам великих партій товару, формування оптових 

цін на товари, надання знижок постійним покупцям; 

b) реалізація товарів та послуг кінцевим споживачам, здійснення тестових 

продажів, визначення обсягів початкового попиту та ринкових цін для 

нових продуктів; 

c) реалізація сировини і матеріалів виробничим та посередницьким 

структурам, визначення біржових котирувань, формування прогнозних 

цін на майбутні періоди; 

d) реалізація товарів «секунд-хенд», проведення сезонних розпродажів, 

рекламних кампаній, PR-акцій. 

2.9 Які товари не є придатними для віртуальної аукціонної торгівлі? 
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a) неходові та «некондиційні» товари; 

b) повсякденні продукти харчування з обмеженим терміном зберігання; 

c) колекційні товари та раритети; 

d) нові високотехнологічні товари. 

3. Встановіть відповідність між поняттями та його інтерпретацією: 

Спам  
це маленькі тестові файли, що містять 

різну інформацію. 

   

Adware  

шпигунські програми, що надсилають 

тому, хто їх застосовує, інформацію 

про дії певного користувача в Інтернеті 

   

Spyware  

програми, які під час своєї роботи 

виводять на екран рекламні стрічки-

банери 

   

Cookie  
небажана електронна пошта, передусім 

рекламного характеру 

 

4. Вкажіть основні принципи вірусного маркетингу 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

5. Компанія з виробництва копіювальної техніки вирішила залучити 

молодіжний сегмент ринку. Запропонуйте свої варіанти реклами для 

виходу на цей ринок. 

Відповідь:  ___________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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6. Визначить типи Internet-аукціонів. 

 

 

 

 

Internet-аукціони 

Питання до кросворду: 

1. Склад, співвідношення окремих видів продукції підприємства 

з урахуванням її якості та сортності. 

2. Форма неособистого звернення до споживачів із метою їх 

умовляння купити товар. 

3. Засіб захисту товару від зовнішнього впливу, а також засіб 

надання йому привабливості для споживача. 

4. Додаткові послуги, які отримує споживач, купляючи товар 

(доставлення товару, реєстрація тощо). 

5. Сукупність властивостей продукції, що визначають ступінь 

придатності її для використання за призначенням. 

6. Зменшення вартості товару. 

7. Грошове вираження вартості предмета, об’єкта, товару, тобто 

кількість грошових одиниць, що характеризує вартість. 

8. Комплекс послуг, які виробник надає покупцю для 

забезпечення якості товару впродовж зазначеного терміну після 

придбання товару. 
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Висновок: _____________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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Практична робота № 11  

Тема: Створення електронного магазину за допомогою спеціалізованого 

програмного забезпечення. 

Мета: Розширити в студентів знання про інструментальні засоби створення систем 

ЕК (електронних магазинів), використовувати базовий код фреймової 

структури документів для створення складних web-сторінок. 

1. Плескач В.Л, Затонацька Т.Г Електронна комерція: підручник – К.: Знання, 2007 

С. 243-290 

2. Берко А. Ю., Висоцька В.А. Системи електронної контент-комерції: підручник – 

Львівська політехніка, 2009 С. 63-67, 459-469 

1. Поясніть терміни і поняття:   

Портал -  _____________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

e-distribution – _________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

e-procurement -   _______________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

2. Які відповіді є правильними? 

2.1 Форма взаємодії замовників та постачальників, яка об’єднує в рамках 

торговельної або розрахункової системи підприємства, що належать до 

різних галузей - це: 

a) корпоративний сайт; 

b) електронний каталог; 

c) горизонтальний електронний майданчик; 

d) вертикальний електронний торгівельний майданчик. 

2.2 Web-сайт, який забезпечує рекламу інформації, вибір товарів/послуг, 

прийом замовлень, проведення взаєморозрахунків, контроль виконання 

замовлень та їх доставку, - це: 

a) електронний торгівельний майданчик; 

b) портал підприємства; 

Розділ 7.  Електронна підтримка споживачів 
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c) електронний магазин; 

d) вортал. 

2.3 Корпоративні портали щодо обсягу інформації бувають: 

a) мегапортали; 

b) універсальні або спеціальні; 

c) горизонтальні і вертикальні; 

d) пошукові портали. 

2.4 CRM-система – це: 

a) система управління закупівлями; 

b) система управління ланцюжком постачальників; 

c) система управління продажем; 

d) система супроводу споживачів. 

2.5 Типовим рішенням систем управління закупівлями є: 

a) система закупівель, інтегрована в ERP- систему або спеціалізована 

система управління закупівлями; 

b) портал; 

c) Internet-вітрина; 

d) галузевий електронний каталог; 

e) Internet-магазин. 

2.6 Система управління продажем – це:  

a) електронний торгівельний майданчик; 

b) електронний магазин; 

c) фронт-офіс і бек-офіс компанії з відповідальними підсистемами; 

d) галузевий електронний каталог. 

3. Визначить етапи розвитку CRM-систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продавець 

Contact 
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4. Створюється Веб-сторінка такої фреймової структури: 

Третя сторінка 

Перша 

сторінка 

Друга 

сторінка 

Знайдіть та виправте помилки в HTML-коді даного документа: 

<HTML><HEAD> 

<TITLE>frames</TITLE>  

<FRAME  frameborder=1 border=2 rows=150,*> 

<FRAMESET  scroll ing=”yes” noresize src=”Перша сторінка.html” 

name=”page1”>  

<FRAME  frameborder=1 border=2 cols=250,*> 

<FRAMESET  scroll ing=”no” noresize src =”друга сторінка.html” 

name=”page2”>  

<FRAMESET  scroll ing=”yes” src =”третя сторінка.html” 

name=”page3”>  

</FRAMESET></FRAMESET></HEAD> 

</HTML> 

 

5. Визначить стратегію виробника в промисловій та інформаційній 

економіках, яка була б націлена на задоволення клієнта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недиференційов

ані 

Високоперсоніфі

ковані 

 _______________________  

 _________________________ 
 _______________________ 
 _________________________ 

 _______________________ 
 _________________________ 

 _______________________ 
 _________________________ 

 _______________________ 

 _________________________  

Утримання покупців/розширення ринку 

збуту 

 ________________________  

 _________________________ 

 ________________________ 
 _________________________ 

 ________________________ 
 _________________________ 

 ________________________ 

 _________________________  
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6. Знайдіть інформацію про  те, файли яких графічних форматів можна 

розміщувати на веб-сторінках. 

Відповідь:  ______________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

7. Визначить структуру CRM-систем 

 

Висновок: _____________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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Практична робота № 12  

Тема: Створення електронного магазину за допомогою спеціалізованого 

програмного забезпечення з використанням безкоштовного 

ресурсу. 

Мета: Розширити в студентів знання про: створення  та розробку персонального 

електронного магазину, опанування основ WEB-дизайну та засобів їх 

реалізації за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення з 

використанням безкоштовного ресурсу. 

1. Макарова М.В. Електронна комерція: навч. посібник – К.: Академія, 2002 – С. 

16-24, 36-51 

2. Плескач В.Л, Затонацька Т.Г Електронна комерція: підручник – К.: Знання, 2007 

С. 243-292 

3. Шалева О. І. Електронна комерція: навч. посібник – К.: Центр учбової 

літератури, 2011 С. 17-27 

1. Поясніть терміни і поняття:   

Сервер Internet -  _______________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Термінал –  ___________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

Telnet -   ______________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

2. Які відповіді є правильними? 

2.1 Що являє собою мережа Internet? 

a) система взаємодіючих елементів, спрямована на забезпечення місцевого 

або віддаленого зв’язку для обміну відомостями між користувачами, які 

мають спільні інтереси; 

b) локальна обчислювальна мережа установи; 

c) дві або більше мереж, об’єднаних з метою спільного використання 

ресурсів установ; 

d) сукупність технічних засобів, стандартів та домовленостей, яка дає 

змогу підтримувати зв'язок між різними комп’ютерними мережами у 

світі. 
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2.2 Гіпертекст являє собою: 

a) метод надання інформації у вигляді тексту, окремі фрагменти якого 

з’єднані за допомогою посилань тобто зв’язками, що дають змогу легко 

переходити від одного матеріалу до іншого; 

b) метод надання інформації у вигляді великих текстових блоків; 

c) метод надання інформації у вигляді тексту, графіки, звуко- і 

відеозапису, анімації тощо, зв’язаних за допомогою посилань у мережі; 

d) спосіб зв’язку між різними компонентами інформації у мережі. 

2.3 Вкажіть найповніший перелік служб мережі Internet: 

a) E-mail, трансляція новин, редагування повідомлень у текстових 

редакторах; 

b) електронна пошта, чат, система телеконференцій; 

c) гіпермедіа, браузер, FTP; 

d) списки розсилання,NetBios, off-line. 

2.4 ТСР/ІР являє собою: 

a) найпоширеніший протокол передавання відеоданих у локальних 

мережах; 

b) інструкції з користування ПЕОМ у локальних та глобальних мережах; 

c) протокол, згідно якого WWW-документи передаються з сервера до 

браузера на комп’ютер користувача; 

d) група стандартних протоколів для обміну даними між комп’ютерами в 

Internet. 

2.5 Що являє собою Web-сторінка? 

a) документ у будь-якому текстовому форматі, що може містити 

зображення, невеликі програми; 

b) HTML-файл, який можна відобразити у вікні програми-браузера та 

може містити тексти, зображення програми на мові Java та інші Web-

елементи; 

c) документ у будь-якому текстовому форматі, який можна відобразити у 

вікні програми-браузера та може містити зображення, невеликі 

програми; 

d) кодова сторінка для кирилиці у Widows. 

2.6 Браузер – це: 

a) програма, призначена для перегляду Web-сторінок; 

b) програмне забезпечення, призначене для роботи з електронною поштою 

і телеконференціями; 

c) програма, призначена для створення Web-сторінок; 

d) комп’ютер, який відповідає за зберігання та видачу Web-сторінок. 

2.7 У якому із варіантів відповіді правильно відображено склад та 

послідовність основних етапів створення Web-сайту: 

a) реалізація Web-сайту; визначення комерційних цілей та шляхів їх 

досягнення; проведення комплексу заходів для залучення клієнтів на 

сервер; підведення підсумків; 

b) розробка дизайну сайта; створення гостьової книги; розміщення 

реклами на інших сайтах; створення гіперпосилань; формування 

системи інтерактивного зв’язку з відвідувачами; 
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c) визначення комерційних цілей та шляхів їх досягнення; реалізація Web-

сайту; проведення комплексу заходів для залучення клієнтів на сервер 

та їх утримання; підведення підсумків; 

d) запровадження концепції виробництва; створення моделі реального 

матеріального продукту у графічній формі, підтримка комплексу 

відносин між бізнес-партнерами; створення організаційної мережевої 

структури. 

2.8 З яких частин складаються доменні імена Internet-ресурсів? 

a) програмне, робоче, функціональне, місцеве імена; 

b) найменування механізму, що використовується для доступу до ресурсу; 

ім’я машини, на якій розташований ресурс; власне ім’я ресурсу; 

c) географічна зона, організаційна зона, власне ім’я, функціональне ім’я; 

d) верхній рівень, ТСР, ІР, ім’я комунальної мережі. 

3. Структурувати та розшифрувати доменні імена таких суб’єктів: 

http://www.acard.edu.ua; 

ftp://ftp.relcom.ru; 

http://www.cukiernya.pro.pl; 

http://www.rada.gov.ua; 

http://www.norfolkunivers.edu.uk; 

http://www.travel.kyev.org./map; 

http://www.travel.com.ru; 

http://www.bambook.com.ua; 

ftp://ministry.xxx.us; 

http://www.ukr.net.; 

Результати роботи подайте у вигляді таблиці. 

№ 

п/п 

Домени ІІІ рівня 

(функціональні 

імена машин) 

Домени ІІ рівня 

(власна назва 

домена) 

Домени І рівня  

організаційні географічні 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

  

http://www.acard.edu.ua/
ftp://ftp.relcom.ru/
http://www.cukiernya.pro.pl/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.norfolkunivers.edu.uk/
http://www.travel.kyev.org./map
http://www.travel.com.ru/
http://www.bambook.com.ua/
ftp://ministry.xxx.us/
http://www.ukr.net/
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4. Назвіть елементи Web-сторінки Internet-магазину: 

 

5. Встановіть відповідність між видами Web-сайтів і їх визначенням: 

 
ПРЕДСТАВНИЦЬ

КИЙ САЙТ 

 

інтерактивний сайт, що продає товари чи 

послуги в мережі Інтернет 

 

 
ІНТЕРНЕТ -

МАГАЗИН 

 

сайт, призначений для просування 

певного товару або послуги в мережі 

Інтернет 
 

 ПРОМО-САЙТ 

 

так іноді називають сайт-візитку з 

розширеною функціональністю: 

докладний опис послуг, прайс-листи, 

реквізити, відгуки, форма зворотного 

зв'язку тощо 

 

6. Для розміщення Інтернет -магазину потрібні великі апаратні потужності. 

Послуга хостингу часто безкоштовна. За рахунок чого вона фінансується? 

Відповідь:  _________________________________________________________________  

1 

2 

3 
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 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

7. Вкажіть призначення кнопок Панелі інструментів безкоштовного он-лайн 

конструктора Webnode 

 

 

 

 
1 –  ___________________________  5 -  _____________________________  

2 –  ___________________________  6 -  _____________________________  

3 –  ___________________________  7 -  _____________________________  

4 -  ___________________________  

Висновок: _____________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  
  

1 2 4 5 6 3 7 
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Практична робота № 13  

Тема: Створення електронного магазину на основі стандартних засобів 

розробки Internet-систем. 

Мета: Закріпити поняття тег і атрибут тегу, веб-сторінка, веб-сайт, персональний 

електронний магазин, гіперпосилання, веб-дизайн, вказати призначення тегів 

мови HTML; описати елементи, які може містити веб-сторінка; порівняти 

Веб-сторінки з наступними  HTML-кодами. 

1. Макарова М.В. Електронна комерція: навч. посібник – К.: Академія, 2002 – С. 

16-24, 36-51 

2. Плескач В.Л, Затонацька Т.Г Електронна комерція: підручник – К.: Знання, 2007 

С. 243-292 

3. Шалева О. І. Електронна комерція: навч. посібник – К.: Центр учбової 

літератури, 2011 С. 17-27 

1. Поясніть терміни і поняття:   

Веб-сторінка –  ________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Веб-сайт –  ____________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Гіперпосилання –  ______________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Мова HTML –  _________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

2. Які відповіді є правильними? 

2.1 Що таке сервер Internet? 

a) спеціалізована ПЕОМ або програмне забезпечення, призначене тільки 

для передавання інформаційного пакета до місця призначення в мережі; 

b) комп’ютер і програмне забезпечення на ньому, призначені для 

обслуговування користувачів Internet; 

c) дві або більше мереж, об’єднаних з метою спільного використання 

ресурсів установ; 

d) програмне забезпечення, яке дає змогу реалізувати на практиці 

механізм OLE. 
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2.2 В Internet використовується URL – універсальний засіб ідентифікації 

ресурсів. Визначте правильний варіант назв складових URL у такому 

прикладі: http://myserver.com/path/file.html. 

a) http: - протокол для передавання інформації, myserver.com – домене імя 

серверу, path – шлях, file.html – назва файла; 

b) http: - протокол для передавання інформації, myserver.com – назва 

файла, path – шлях, file.html – доменне імя серверу; 

c) path – протокол для передавання інформації,  myserver.com – домене імя 

серверу, http: - шлях, file.html – назва файла; 

d) http: - протокол для передавання інформації, myserver.com – домене імя 

серверу, path – назва файла, file.html – шлях; 

2.3 У чому відмінність між гіпертекстом і гіпермедіа? 

a) гіпермедіа не містить посилань на інші Web-документи; 

b) гіпермедіа посилається лише на інші Web-документи з гіпермедіа; 

c) у гіпермедіа, окрім тексту, містяться ще й зображення та інші 

мультимедійні компоненти. 

2.4 Що таке «анонімний» FTP-доступ? 

a) коли FTP-сервер дозволяє будь-якому користувачеві зареєструватися на 

ньому, вказавши замість ідентифікатора користувача «anonymous»; 

b) коли FTP-сервер дозволяє будь-якому користувачеві зареєструватися на 

ньому, вказавши замість ідентифікатора користувача його електронну 

адресу; 

c) коли FTP-сервер дозволяє будь-якому користувачеві зареєструватися на 

ньому, вказавши замість ідентифікатора користувача «anonymous» і 

адресу його WWW-сторінки. 

2.5 У чому полягає зручність Web-сервісу для користувачів 

a) забезпечує найшвидше передавання текстової інформації іншим 

користувачам Internet; 

b) наочний доступ до багатьох інформаційних джерел Internet; 

c) забезпечує конфіденційність передавання текстової інформації іншим 

користувачам Internet і їх доступу до багатьох інформаційних джерел 

мережі. 

2.6 Які із наведених програм – браузери? 

a) MS Internet Explorer,Netscape Navigator, Opera; 

b) Outlook Express,The Bat!, Eudora; 

c) MS Word, MS Excel, MS Binder. 

2.7 Які з перелічених доменів відносяться до організаційних? 

a) ua, ru, by; 

b) com, net, fin; 

c) www,http,ftp; 

d) lac, rada, yandex. 

2.8 Якої з бізнес-моделей сайтів не існує? 

a) рекламна бізнес-модель; 

b) підтримка існуючого бізнесу; 

c) створення нового бізнесу; 

d) Push-модель. 

http://myserver.com/path/file.html
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3. Які об’єкти може містити веб-сторінка? Заповніть ті місця в 

організаційній діаграмі назвами тих об’єктів, які можна розмістити на веб-

сторінках. 

 
4. Установіть відповідність між тегами та їх призначеннями:  

1) 

</BODY>  визначає кінець тіла програми 

<HTML>  початок Веб-документа 

<TITLE>  визначає параметри шрифту 

<FONT>  
задає елемент для розміщення 

заголовка Веб-сторінки  

2) 

<I>   задає перехід до нового рядка 

<P>  задає підкреслення тексту 

<BR>  задає створення абзаца 

<U>  задає виділення тексту  курсивом 

3) 

<UL>  визначає вміст заданих фреймів 

<FRAME>  задає маркований список 

<OL>  задає поділ сторінки на зони 

<FRAMESET>  задає нумерований список 

4) 

<MARQUEE>  
задає посилання на графічний 

файл 

Веб-сторінка 
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<IMG>  задає гіперпосилання 

<A>  
використовується для загального 

визначення карти. 

<MAP>  
задає створення рядка, що 

рухається 

5) 

<TR>  задає звичайну клітинку таблиці. 

<TABLE>  
задає заголовок таблиці за 

межами її рамки. 

<TD>  
задає створення нового рядка 

таблиці. 

<CAPTION>  задає створення таблиці. 

5. З довідкової інформації щодо мови HTML, дізнайтеся, як об’єднувати  у 

таблицях клітинки, і створіть таблицю такої структури.  

    

    

  

   

Відповідь:  ______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

6. Знайдіть помилки в структурі HTML-файлу та виправте їх. 

<!-Це файл file2.htm 

<HTML> 

<HEAD 

<TITLE> file2 <  TITLE> 

<  HEAD> 

 BODY BACKGROUND =  d:\web\picture.jpg 

 текст сторінки 

<МАRQUEE  СОLОR ="aqua" НЕІGНТ = 40 LOOP = 5 Internet-магазин одягу МАRQUЕЕ> 

 <    НRЕF = "file2.htm  > <ІМG SRC = «МуFоtо.gif» ВОRDЕR = 4 > <  А> 

<  BODY> 

<  HTML> 
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7. Що означає  кожен елемент HTML-коду даної сторінки. 

 

Висновок: _____________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
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Практична робота № 14  

Тема: Створення електронного магазину на основі стандартних засобів 

розробки Internet-систем в середовищі MS Front Page 2003. 

Мета: Закріпити поняття веб-сервер, веб-хостинг, візуальний редактор, верстка 

сайту; описати елементи вікна програми FrontPagе; охарактеризувати засоби 

розробки веб-сайтів; порівняти динамічні та статичні веб-сайти, візуальні та 

невізуальні редактори; вказати етапи розробки веб-сайтів, навести приклади 

візуальних і невізуальних редакторів.. 

1. Макарова М.В. Електронна комерція: навч. посібник – К.: Академія, 2002 – С. 

16-24, 36-51 

2. Плескач В.Л, Затонацька Т.Г Електронна комерція: підручник – К.: Знання, 2007 

С. 243-292 

3. Шалева О. І. Електронна комерція: навч. посібник – К.: Центр учбової 

літератури, 2011 С. 17-27 

1. Поясніть терміни і поняття:   

Веб-сервер –  ________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Веб-хостинг –  _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

MS Front Page –  _____________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Візуальний редактор –  _______________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Верстка сайту –  ____________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Юзабіліті сайту –  ___________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

2. Які відповіді є правильними? 

2.1 Сценарій — це: 

a) список гіперпосилань веб-сайту; 



75 

b) програма, написана спеціальною мовою програмування і вбудована в 

HTML-документ; 

c) послідовність відображення веб-сторінок під час перегляду сайту; 

d) програма, яку використовують для динамічного оновлення веб-

сторінки; 

e) програма будь-якою мовою програмування, розміщена на 

веб-сторінці. 

2.2 Переглянути список шаблонів і майстрів форм, пропонованих 

програмою FrontPage, можна: 

a) за допомогою команди File ► New ► Page or Web (Файл ► Створити 

► Сторінка або веб-сайт) і посилання Page Templates (Шаблони 

сторінок); 

b) за допомогою команди File ► New ► Page or Web (Файл ► Створити 

► Сторінка або веб-сайт) і посилання Web Templates (Шаблони веб-

сайтів); 

c) вибравши в меню Format (Формат) команду Theme (Тема), а потім тему 

для сторінок із формами; 

d) вибравши в меню Insert (Вставка) команду Form (Форма), а потім тип 

поля форми; 

e) вибравши команду Page (Сторінка) у меню кнопки New(Створити). 

2.3 Хостинг — це: 

a) адреса комп'ютера в Інтернеті; 

b) послуга, що надає користувачу доступ до серверного каталогу, в якому 

зберігаються всі документи сайту; 

c) сукупність доступних у мережі Інтернет веб-сторінок, які об'єднані між 

собою за змістом та навігаційно; 

d) сервер, який контролює доменні імена в Інтернеті; 

e) сканування інформаційного простору і збирання копій веб-ресурсів. 

2.4 Виберіть перший етап роботи з хостинговою службою: 

a) реєстрація сайту в пошукових системах; 

b) заповнення реєстраційної форми; 

c) створення веб-сайту і збереження його на комп'ютері; 

d) підтвердження реєстрації; 

e) розміщення файлів на сервері. 

2.5 Вкажіть способи популяризації сайту: 
a) зазначення автора і дати для зображень; 

b) реєстрація сайту в пошукових системах; 

c) обмін гіперпосиланнями; 

d) вибір FTP-з'єднання із сервером; 

e) включення сайту в банерну мережу. 

2.6 Виберіть перший етап роботи над сайтом: 

a) дизайн; 

b) реалізація; 

c) оцінювання і підтримка; 

d) створення інформаційної архітектури; 

e) визначення мети і планування. 
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2.7 Навігація — це: 

a) спосіб організації матеріалів для керування ними; 

b) процес пересування інформаційним простором Інтернету, а також 

окремим сайтом; 

c) схема зв'язків сторінок сайту; 

d) наука, що вивчає спорудження будинків та пересування ними; 

e) подання інформації в порядку зниження її важливості. 

3. Опишіть елементи вікна програми Microsoft FrontPage 2003: 

 

 
1 –  ___________________________  4 -  _____________________________  

2 –  ___________________________  5 -  _____________________________  

3 –  ___________________________  6 -  _____________________________  

4. Що спільного та відмінного між статичними та динамічними сайтами? 

Побудуйте діаграму Венна. 

 

5. Напишіть назви режимів перегляду веб-сторінок в MS FrontPage: 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

Статичний  

сайт 

Динамічни

й сайт 

Особливості

: 

 

Спільне: 

 

Особливості

: 
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Призначення Назва 

Режим перегляду і створення сторінки в HTML-кодах. Його 

можна використовувати як для формування сторінки через 

уведення HTML-кодів у веб-документ, так і для перегляду, 

редагування та доповнення кодів сторінки, створеної у 

звичайному режимі роботи. 

 

Комбінований режим, у якому робоча область поділена на дві 

частини: у верхній відображені HTML-коди сторінки, а в 

нижній — її вигляд у режимі конструктора. 

 

Звичайний режим роботи, в якому створюють або редагують 

сторінку за допомогою візуальних засобів, розміщуючи на 

ній текст, лінії, кнопки, посилання та інші об'єкти. 

 

Попередній перегляд сторінки у тому вигляді, в якому вона 

відображається у вікні браузера 
 

6. Чи можна розмістити в Інтернеті сайт, не надавши йому доменного імені? 

Відповідь:  _________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

7. У чому полягають переваги і недоліки візуальних та невізуальних 

редакторів веб-сайтів 

 

Висновок: _____________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________   

Візуальні 

редактори 

Переваги: 

 

Переваги: 

Невізуальні 

редактори 

 

 

 

Недоліки: Недоліки: 
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Практична робота № 15  

Тема: Методи спілкування в Internet. Робота з електронною поштою. 

Мета: Закріпити поняття електронна пошта, поштовий сервер, поштовий клієнт, 

адресна книга; порівняти звичайну та електронну пошту, веб-пошту та 

класичну пошту; описати елементи вікна програми MS Outlook, призначення  

полів, які містить шаблон листа електронної пошти; охарактеризувати 

протоколи за якими працює електронна пошта. 

1. Плескач В.Л, Затонацька Т.Г Електронна комерція: підручник – К.: Знання, 2007 

С. 315-368 

2. Макарова М.В. Електронна комерція: навч. посібник – К.: Академія, 2002 – С. 

26-36, 51-53 

3. Шалева О. І. Електронна комерція: навч. посібник – К.: Центр учбової 

літератури, 2011 С. 19-20 

1. Поясніть терміни і поняття:   

Електронна пошта –  _______________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Поштовий сервер –  _________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Поштовий клієнт – _________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Адресна книга - _____________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

2. Які відповіді є правильними? 

2.1 Яку функцію не підтримує більшість поштових клієнтів? 

a) знищення кореспонденції; 

b) імпорт файлів-додатків; 

c) створення баз даних; 

d) перегляд кореспонденції; 

2.2 Повідомлення, відповідь на яке надходить у реальному часі, 

називається: 

Розділ 8.  Тактичні прийоми електронної комерції 
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a) електронним; 

b) інтерактивним; 

c) миттєвим; 

d) поштовим 

2.3 Що належить до служб інтерактивного спілкування ? 

a) відео конференція; 

b) чат; 

c) електронна пошта; 

d) телеконференція. 

2.4 Спілкування користувачів у реальному часі  називається: 

a) телеконференцією; 

b) інтерактивним спілкуванням; 

c) спілкуванням з відкладеною відповіддю; 

d) поштовим листуванням. 

2.5 Що належить до служб інтерактивного спілкування ? 

a) IP-телефонія; 

b) чат; 

c) Internet-пейджер; 

d) телеконференція. 

2.6 Які послуги надає електронна пошта? 

a) одержувати електронний лист; 

b) створювати мультимедійні засоби; 

c) надсилати лист адресату; 

d) здійснювати пошук потрібної інформації. 

2.7 Система телеконференцій – це: 

a) електронні дискусійні групи Internet, призначені для обміну 

інформацією між людьми з певної теми; 

b) одна з найдавніших форм колективної електронної пошти; 

c) мережеве спілкування людей у режимах реального часу і RealVideo; 

d) зручний засіб передачі текстових і двійкових даних великого обсягу в 

мережі. 

2.8 Укажіть правильну  URL-адресу електронної пошти? 

a) mailto_teach@ukr.net; 

b) http://www.ostriv.in.ua; 

c) News:uar.net; 

d) ftp://ftp.uar.net/pub/Netscape. 

2.9 Для чого використовують протокол POP3? 

a) одержання повідомлень; 

b) керування обміном файлами; 

c) передавання гіпертексту; 

d) відправлення повідомлень. 

2.10 Оберіть правильне твердження: 

 Обговорення у списках розсилки здійснюється шляхом замовлення 

певного повідомлення, а в групах новин можна зробити їх передплату. 

mailto:mailto_teach@ukr.net
http://www.ostriv.in.ua/
news:uar.net
ftp://ftp.uar.net/pub/Netscape
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 Обговорення теми у списках розсилки здійснюється шляхом 

передплати всіх повідомлень, а групах новин можна обрати 

повідомлення, яке зацікавило саме вас, і отримати його на свій 

комп’ютер. 

3. Вкажіть призначення папок електронної пошти 

Вхідні –  ________________________________________________________________________  

Вихідні –   ______________________________________________________________________  

Надіслані –  _____________________________________________________________________  

Чернетки –  ____________________________________________________________________  

Видалені –  _____________________________________________________________________  

4. Зазначте назви елементів вікна програми MS Outlook 2010: 

 
 

1 –  ___________________________  4 –  _____________________________  

2 –  ___________________________  5 -  _____________________________  

3 –  ___________________________  6 -  _____________________________  

5. Які переваги та недоліки має електронна пошта? 

Переваги: Недоліки: 
  _____________________________   _______________________________  

  _____________________________   _______________________________  

  _____________________________   _______________________________  

6. Вкажіть особливості поштових протоколів. Запишіть номери 

властивостей, що відповідають одному з протоколів, у відповідному колі, а 

тих, що відповідають обом протоколам, - на перетині кіл. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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IMAP POP3 

1) Поштовий клієнт має періодично звертатися до поштової скриньки, 

завантажувати повідомлення на локальний комп’ютер і видаляти оригінали 

повідомлень з поштової скриньки. 

2) Призначений для тих користувачів, що не 

мають постійного доступу до Інтернету. 

3) Оригінали листів із сервера 

видаляються, а користувачі працюють 

із поштою, збереженою на комп’ютері. 

4) Вся кореспонденція (зокрема, копії 

відправлених листів) зберігаються на 

сервері, і для перегляду пошти та написання 

листів користувач звертається до сервера. 

5) Можливість користуватися однією поштовою скринькою надається відразу 

кільком користувачам. 

6) Заходити на скриньку та працювати з нею можна з будь-якого комп’ютера, що має 

зв'язок з Інтернетом. 

7. Визначте належність поданих у списку електронних адрес до освітніх чи 

комерційних організацій; географічну приналежність і форму власності 

(приватні особи чи організації). Поставте у стовпці таблиці відповідні 

номери електронних адрес. 

1. іvanov@mail.ru; 8. olya@gmail.com; 

2. maya@uk.online.edu; 9. OIVas@nenc.gov.ua; 

3. pay@derby.at.ua; 10. DnnSupport@lab.stenford.edu; 

4. anna@free.net; 11. Sten@NTV.net; 

5. ssf@computerServ.com; 12. Petrov@rambler.ru; 

6. ksd@glas.aps.org;  13. Serg@skm.com.ua; 

7. Nat@otpbank.ua; 14. fond@ukr.net. 

Належність до Географічна належність Форма власності 

Комерційних 

організацій 

Освітніх 

закладів 

Мереже-

вих 

послуг 

Україна Росія 
Європейсь

-кі країни 

Приватні 

особи 

Організа

ції 

        

        

        

        

        

        

        

        

mailto:іvanov@mail.ru
mailto:olya@gmail.com
mailto:maya@uk.online.edu
mailto:OIVas@nenc.gov.ua
mailto:pay@derby.at.ua
mailto:DnnSupport@lab.stenford.edu
mailto:anna@free.net
mailto:Sten@NTV.net
mailto:ssf@computerServ.com
mailto:Petrov@rambler.ru
mailto:ksd@glas.aps.org
mailto:Serg@skm.com.ua
mailto:Nat@otpbank.ua
mailto:fond@ukr.net
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8. З’ясуйте, яке призначення має посилання на e-Disk, наявне у вікні 

поштової служби Ukr.net. Чим відрізняється виконувана з його допомогою 

операція від надсилання листа із приєднаними файлами? 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Висновок: _____________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  
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Практична робота № 16  

Тема: Оптимізація пошуку в системах електронної комерції з 

використанням програмних агентів. 

Мета: Закріпити поняття веб-сервер, веб-хостинг, візуальний редактор, верстка 

сайту; описати елементи вікна програми FrontPagе; охарактеризувати засоби 

розробки веб-сайтів; порівняти динамічні та статичні веб-сайти, візуальні та 

невізуальні редактори; вказати етапи розробки веб-сайтів, навести приклади 

візуальних і невізуальних редакторів.. 

1. Грехов А.М. Електронний бізнес: навч. посібник – К.: Кондор, 2008 – С. 226-

234 

2. Макарова М.В. Електронна комерція: навч. посібник – К.: Академія, 2002 – С. 

164-170 

3. Плескач В.Л, Затонацька Т.Г Електронна комерція: підручник – К.: Знання, 

2007 С. 315-379 

4. Шалева О. І. Електронна комерція: навч. посібник – К.: Центр учбової 

літератури, 2011 С. 94-97 

1. Поясніть терміни і поняття:   

Пошукова оптимізація –  _____________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Сайтпромоутинг –  __________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Релевантність –  _____________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

2. Які відповіді є правильними? 

2.1 Програмний агент — це: 

a) програмні сутності, що забезпечують процес переговорів між 

споживачами та продавцями і всі інші фази електронної торгівлі; 

b) інтелектуалізовані інформаційні системи, які складаються з множини 

автономних модулів; 

c) інтелектуалізовані програмні системи, що базуються на знаннях; 

d) спеціалізоване програмне забезпечення. 

2.2 Система Тete-a-tete: 

a) програмний агент; 

b) мультиагентна система; 
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c) система електронної комерції, що підтримує переговори між покупцями 

і продавцями; 

d) пошукова система. 

2.3 До мов для формального подання онтологій не належать: 

a) UML; 

b) OWL; 

c) DAML+OIL; 

d) SHOE. 

2.4 До факторів, що визначають процедуру податкового нарахування у 

мережі Internet, не належать: 

a) розташування Web-сервера/сайта продавця; 

b) тип транзакцій; 

c) місцезнаходження покупця; 

d) програмне забезпечення системи електронної комерції. 

2.5 Оферта – це: 

a) направлена адресатам пропозиція в мережі Internet; 

b) електронний підпис; 

c) електронний документ; 

d) прийняття пропозиції. 

2.6 Відвідуваність сторінок сервера визначаються як: 

a) кількість сторінок одним користувачем протягом певного періоду часу; 

b) відношення загальної кількості відвідувань сторінки до загальної 

кількості відвідувань сервера протягом певного періоду часу; 

c) загальна кількість відвідувань сторінки протягом певного періоду часу; 

d) відношення кількості відвідувань сторінки одним користувачем до 

загальної кількості відвідувань сторінки протягом певного періоду часу. 

2.7 Які статті витрат зменшуються при запроваджені електронних 

комунікацій замість традиційних в комерційних процесах? 

a) капітальні витрати на будівництво та утримання приміщень 

комерційних структур; 

b) витрати на до- і після продажну підтримку споживачів; 

c) витрати на діловодство; 

d) правильні всі відповіді. 

2.8 У юридичному аспекті електронна комерція – це: 

a) укладення в електронній формі підприємницьких угод; 

b) найважливіша складова Е-бізнесу; 

c) можливість ведення судових процесів у мережі. 

2.9 Найважливішими юридичними питаннями, які потребують негайного 

законодавчого вирішення, є: 

a) оподаткування мережевих тарифів; 

b) вимоги до укладання угод; 

c) захист інформації і використання електронних підписів; 

d) охорона прав споживачів; 

e) охорона інтелектуальної власності. 

3. Записати результати розширеного пошуку: 
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Поле введення результат Результат 

Аграрний університет 

Україна 

 

+університет - Україна  

«університет Україна»  

універ*  

університет or академія 

not коледж and Україна 

 

сл5( сонце вітер вода)  

пр1(сонце вітер вода)  

4. За допомогою пошукової системи знайти документи, які містять певні 

ключові слова, використовуючи логічні оператори. Результат занести до 

таблиці. 

1. Знайти документи, які містять слово бізнес. 

2. Знайти документи, які містять одночасно слова бізнес і комерція. 

3. Знайти документи, які містять хоча б одне із слів: бізнес або комерція. 

4. Знайти документи, які містять слово комерція, але не містять слово 

бізнес. 

5. Знайти документи, які містять слова електронний бізнес або електронна 

комерція. 

6. Знайти документи, які містять одночасно слова мережа, портал, сайт. 

7. Знайти документи, які містять хоча б одне із слів мережа, портал, 

сайт. 

8. Знайти документи, які містять слово освіта. 

9. Знайти документи, які містять слова освіта і Internet. 

10. Знайти документи, які містять слова дистанційна освіта або 

дистанційне навчання. 

№ 

питання 
Формування запиту 

Кількість знайдених 

документів 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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5. За допомогою пошукової системи, з’ясуйте хто є авторами наведених 

цитат: 

Цитата Автор 

Найкраща помилок – та, яку припускають при 

навчанні. 

 

Якщо тільки б половина людства почула благодійний 

вплив Краси, то ми швидко наблизилися до 

довершеності. 

 

Майбутнє людини завжди у великій мірі створюється 

нею самою. 

 

Із усього, що під силу людському розуму, немає 

нічого гіднішого, ніж пізнання істини. 

 

Ми повинні дивитись на студента не як на сундук, 

який потрібно набивати знаннями, а як на свічку яку 

треба запалити. 

 

6. Як виглядає формула кількості застосування слова або словосполучення в 

семантичному ядрі сайта у тексті. 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

7. Опишіть класи та підкласи організаційної онтології: 
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Практична робота № 17 

Тема: Створення віртуального торговельного підприємства за допомогою 

інструментального засобу AgentBuilder. 

Мета: Розширити в студентів знання про: прості HTML-сторінки та 

використовувати мову JavaScript, а також прості серверні скрипти для 

обробки отриманої від клієнта інформації. 

1. Макарова М.В. Електронна комерція: навч. посібник – К.: Академія, 2002 – С. 

84-94 

2. Плескач В.Л, Затонацька Т.Г Електронна комерція: підручник – К.: Знання, 2007 

С. 295-312 

3. Берко А. Ю., Висоцька В.А. Системи електронної контент-комерції: підручник – 

Львівська політехніка, 2009 С. 384-405 

1. Поясніть терміни і поняття:   

Мережеві відносини –  ________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Віртуальні організації –  ______________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Віртуальне підприємство –  ___________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

2. Які відповіді є правильними? 

2.1 Мережеві форми організації – це відносини, моделлю яких є: 

a) зв’язний неорієнтований граф; 

b) зв’язний ациклічний орієнтований граф; 

c) циклічний орієнтований граф. 

2.2 До основних функцій віртуальної організації не належать: 

a) стратегічне партнерство; 

b) колаборативні бізнес-процеси; 

c) соціальний захист; 

d) постійний контроль та управління діяльністю партнерів з відповідною 

зміною і перерозподілом ресурсів. 

2.3 На розвиток віртуальних підприємств впливають такі тенденції: 

Розділ 9.  Віртуальні підприємства 
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a) прагнення суб’єктів економічної діяльності реалізовувати власні 

інтереси незалежно від того, чи реалізуються при цьому інтереси інших 

суб’єктів економічної діяльності; 

b) глобалізація і ступінь задоволення споживачів; 

c) здатність суб’єктів економічної діяльності йти на певні ризики; 

d) здатність суб’єктів економічної діяльності до прогнозування. 

2.4 Тривалість життєвого циклу динамічного віртуального підприємства: 

a) довга; 

b) середня; 

c) коротка; 

d) не має значення. 

2.5 Фактори, які не є ключовими при створенні віртуальних організацій: 

a) спільне використання ресурсів; 

b) швидкість виконання замовлення та більш повне задоволення потреб 

замовника; 

c) розширення можливостей і підвищення якості планування і координації 

бізнес-процесів для різних виконавців; 

d) кількість бізнес-процесів. 

2.6 Мережеві форми організації співпраці відбуваються: 

a) на основі юридичних відносин; 

b) шляхом мережевих відносин 

c) шляхом партнерських відносин. 

2.7 Організація називається мережевою якщо вона: 

a) використовує засоби ІКТ; 

b) використовує мережу Internet; 

c) використовує мережеві відносини. 

2.8 Мережеві бізнес-системи можуть швидко адаптуватися до змін ринку за 

рахунок: 

a) використання мережі; 

b) гнучкості; 

c) використання ІКТ. 

2.9 Віртуальна організація це: 

a) сукупність географічно роз’єднаних людей, груп; 

b) портал, торгівельний майданчик; 

c) сайт, електронний магазин. 

2.10 Ефективність роботи віртуального підприємства полягає в: 

a) економії витрат на приміщення і персонал; 

b) використанні ІКТ; 

c) застосуванні гнучкої організації роботи. 

3. У чому полягають суттєві відмінності між командними, ринковими, 

мережевими формами організації економічної діяльності. Занесіть їх до 

таблиці. 
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<SCRIPT LANGUAGE=“JavaScript”> 

alert(‘Hello World!!!’) 

</SCRIPT> 

Ознака 
Форми організації економічної діяльності 

командні ринкові мережеві 

Пріоритет 

системного 

підходу 

Підлеглість 

політичним 

цілям 

Рівноправність 

відносин суб’єктів 

економічної діяльності 

Підлеглість інтересам 

мережевої організації 

    

    

    

    

    

4. На малюнку представлений код JavaScript, що буде висвітлено?  

 

 

 

 ______________________________________________________________________________   

5. Встановіть відповідність між вбудованими функціями JavaScript і їх діями. 

parseInt  
повертає тип вказаного об’єкта у 

вигляді символьного рядку 

isNaN  обчислює вираз у вказаному рядку 

eval  

перетворює вказаний рядок на 

ціле число у системі числення за 

вказаною основою (8, 10, 16) 

typeOf  

повертає true, якщо вказане 

значення не є числом, і false в 

противному випадку 

unescape  обчислює вираз у вказаному рядку 
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6. Визначить класи віртуальних підприємств. 

 

7. Зазначте назви елементів реєстраційної форми авіа перельотів: 

 

1 - __________________________________      4 - __________________________________ 

2 - __________________________________      5 - __________________________________ 

3 - __________________________________      6 - __________________________________  

Класи віртуальних підприємств 

3 

1 

4 

2 

5 

6 
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Практична робота № 18  

Тема: Технологія Web-EDI. 

Мета: Розширити в студентів знання про: інформаційні технології; електронний 

документообіг його  види, форми, розміщення; комп’ютерні інформаційні 

технології; етапи розвитку інформаційних технологій. 

1. Плескач В.Л, Затонацька Т.Г Електронна комерція: підручник – К.: Знання, 2007 

С. 383-493 

2. Берко А. Ю., Висоцька В.А. Системи електронної контент-комерції: підручник – 

Львівська політехніка, 2009 С. 384-405 

1. Поясніть терміни і поняття:   

Інформаційні ресурси –  ______________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Бізнес-процес –  _____________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

Біз-коди –  __________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

2. Які відповіді є правильними? 

2.1 Електронний документообіг – це: 

a) інформаційна система, яка дає можливість зберігати та використовувати 

різноманітні види і типи електронних документів у зручному для 

користувача форматі; 

b) сукупність програмних засобів і технологій для організації сховищ 

електронних документів та забезпечення доступу до них із систем 

керування електронними документами; 

c) сукупність процесів створення, обробки, передавання одержання, 

зберігання, використання та знищення електронних документів, які 

виконуються із застосуванням перевірки цілісності і у разі потреби з 

підтвердженням факту їх одержання; 

d) обмін повідомленнями між користувачами за допомогою 

інформаційних комунікаційних технологій в режимі он-лайн. 

2.2 Яких інформаційних систем електронного обміну даними не існує? 

a) електронні архіви; 

Розділ 10.  Інформаційні технології у проектній діяльності 
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b) системи управління електронними документами; 

c) системи автоматизації ділових процесів; 

d) немає вірної відповіді. 

2.3 Використання технологій Internet/Intranet/Extranet для забезпечення 

розподіленого доступу до інформаційних ресурсів не потребує: 

a) телекомунікаційної мережі з підтримкою базового набору послуг 

передачі даних з єдиною політикою адресації ТСР/ІР; 

b) стандартних протоколів взаємодії між Web-сервером і універсальним 

клієнтом; 

c) Web-серверів, що забезпечують збереження гіпертекстових документів і 

надання доступу до них, та універсального клієнта; 

d) Електронних платіжних систем. 

2.4 Стандарт, що не базується на використанні XML, - це: 

a) EDIFACT; 

b) ONIX; 

c) RosettaNet; 

d) Open Application Group. 

2.5 До форматів електронних документів не належать: 

a) формати відкритого тексту; 

b) формати графічних зображень; 

c) формат XML; 

d) формат OWL. 

2.6 До функцій, які виконують центр сертифікації ключів, не належать: 

a) генерація пари ключів; 

b) сертифікація відкритих ключів користувачів; 

c) захист ключів від злому; 

d) публікація сертифікатів у відкритому каталозі для забезпечення доступу 

до них користувачів. 

2.7 До систем електронного документообігу не відносять: 

a) системи управління електронними документами; 

b) системи автоматизації ділових процесів; 

c) системи підтримки прийняття рішень; 

d) електронні архіви. 

2.8 До систем класифікації товарів/послуг не відносять: 

a) NAICS; 

b) UNSPSC; 

c) EANCOM; 

d) «Товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності країн СНД». 

2.9 Ефективність електронної комерції – це: 

a) величина доходу, отриманого від функціонування системи електронної 

комерції за визначений період часу; 

b) величина прибутку, отриманого від функціонування системи 

електронної комерції за визначений період часу; 

c) сума зекономлених ресурсів при переведені стандартного комерційного 

проекту у сферу електронної комерції; 



93 

d) міра відповідності технологій та правил електронної комерції потребам 

суб’єктів при досягненні ними цілей комерційних операцій, що 

здійснюються на ринку. 

2.10 Критерії ефективності електронної комерції – це: 

a) правила, за якими порівнюють значення обраних оціночних показників 

з прогнозними показниками; 

b) правила, за якими порівнюють значення обраних оціночних показників 

між собою; 

c) правила, за якими порівнюють значення обраних оціночних показників 

з певним нормативом; 

d) правила, за якими порівнюють значення обраних оціночних показників 

між собою та з певним нормативом. 

2.11 Економічна ефективність електронної комерції в компанії 

визначається як: 

a) відношення результату застосування інформаційної системи до витрат, 

пов’язаних з її розробкою та експлуатацією; 

b) відношення доходів, які приносить застосування інформаційної 

системи, до витрат, пов’язаних з її розробкою та експлуатацією; 

c) величина ступеня інтеграції нової інформаційної системи з існуючою 

системою; 

d) відношення кількості функцій компанії, що підтримуються 

інформаційною системою на основі Internet, до загальної кількості 

функцій компанії. 

2.12 До показників, які визначають ефективність електронної комерції 

щодо організаційних процесів, належать: 

a) ступінь інтеграції нової інформаційної системи з існуючою, 

інтегрованість нової інформаційної системи в діяльність компанії; 

b) ефективність різних входів на сервер, кількість повторних відвідувань; 

c) локальні та глобальні пріоритети критерії оцінки системи електронної 

комерції; 

d) сукупність транзакцій них витрат інформаційної системи та витрат на 

забезпечення комерційного процесу. 

 


