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Кафедра бібліотекознавства та інформології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«___________________________» 

 

Електронна комерція 

Курс 4 курс 

Спеціальність 6.030303 «Видавнича справа та 

редагування» 

Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована 
Письмова 

Тривалість проведення: 2 години на написання 

3 години на перевірку 

Максимальна кількість балів: 

40 балів 
40 балів 

Критерії оцінювання: Теоретичне питання - 15 балів; 

Тестове завдання - 10 балів; 

Практичне питання - 15 балів. 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів 

Орієнтовний перелік питань: 1. Охарактеризувати ієрархічну конструкцію 

інформаційного комплексу. 

2. Визначити, яке місце в інформаційному 

комплексі посідає інтернет-економіка. 

3. Аргументувати, чому глобальна комп’ютерна 

мережа Інтернет вважається «четвертим 

комунікаційним каналом». 

4. Описати, які нові форми соціальної і 

економічної діяльності створює Інтернет. 

5. Охарактеризувати механізми підтримки 

електронної комерції. 

6. Проаналізувати, у чому полягають 

особливості вимог, які висуває світовий 

ринок електронної комерції. 

7. Охарактеризувати особливості електронного 

бізнесу і електронної комерції. 

8. Виявити, у чому полягають основні переваги 

електронної комерції. 

9. Встановити, які саме з сервісів Інтернет 

найбільше придатні для використання в 

електронній комерції. 

10. Установити, які стартові умови слід 

врахувати на етапі створення системи 

електронної комерції. 

11. З’ясувати, чим зумовлені особливості 

впровадження засобів електронної комерції в 

компанії-виробнику. 

12. Охарактеризувати переваги і недоліки 

прямих продажів через Інтернет. 

13. Виявити, якщо ініціатива створення 



торговельної інтернет-системи на рівні 

виробник – дистриб’ютор виходить від 

дистриб’ютора, якою вона є за сутністю. 

14. Оцінити, які нові можливості відкриває для 

дистриб’ютора електронно-комерційна 

система, що підтримує дилерську мережу. 

15. З’ясувати, у якому випадку традиційній 

торговельній мережі доцільно використати 

інтернет-торгівлю. 

16. Подати, за якими критеріями оцінюють 

відповідність компанії своїм планам у галузі 

електронної комерції. 

17. Встановити, у чому полягає необхідність 

платіжних систем в Інтернет. 

18. Однією з умов проведення електронних 

платежів є автентифікація покупців і 

продавців. Установити для чого вона 

потрібна. 

19. Охарактеризувати електронні платіжні 

системи. 

20. Розкрити сутність електронних чеків. 

21. З’ясувати, чи є гарантії з боку української 

держави щодо використання електронних 

грошей. 

22. Пояснити, чому при використанні 

електронних грошей немає необхідності в 

автентифікації. 

23. З’ясувати, у чому відмінність кредитних 

інтернет-систем від звичайних систем з 

кредитними картками. 

24. Охарактеризувати роль банку-емітента і 

банку-еквайєра в схемі проведення платежів 

через Інтернет з допомогою кредитних 

карток. 

25. Розкрити функції процесінгового центру 

платіжної інтернет-системи. 

26. Описати, які можливості щодо переведення 

послуг на новий рівень надають банкам 

сучасні інтернет-технології. 

27. Встановити, у чому відмінність між інтернет-

банкінгом і РС-банкінгом. 

28. Виявити, які канали банківського 

обслуговування використовують віртуальні 

банки. 

29. Охарактеризувати різновиди ймовірних 

загроз безпеці інформації в мережі. 

30. Визначити, які головні вимоги до здійснення 

комерційних операцій в Інтернет. 

31. Пояснити у чому полягає відмінність між 

автентифікацією й ідентифікацією 

користувача. 

32. Встановити, які саме послуги забезпечують 

криптографічні технології для учасників 

електронної комерції. 

33. З’ясувати, яке призначення криптографічного 

алгоритму. 

34. Визначити, яка форма шифрування 



використовує асиметричні криптографічні 

алгоритми. 

35. З’ясувати, у чому полягають переваги 

інтернет-реклами порівняно з традиційною 

рекламою. 

36. Подати, за яким принципом відбувається 

обмін банерами в Інтернет. 

37. Проаналізувати від чого залежить плата за 

рекламу на сайтах. 

38. Охарактеризувати роль Інтернет у загальному 

комплексі маркетингу підприємства. 

39. Розкрити сутність інформаційного 

маркетингу. 

40. Аргументувати, чи може бути Інтернет в 

умовах сучасної української економіки 

основним каналом реалізації продукції. 

41. Установити, у чому полягає відмінність між 

електронною візитною карткою фірми і 

корпоративним сайтом. 

42. Розробити структуру сайту видавництва 

(електронної крамниці). 

43. Виявити, які послуги з ведення електронного 

бізнесу надають своїм клієнтам бізнес-

портали. 

44. Описати, які функції виконує сайт 

торговельний концентратор. 

45. Охарактеризувати он-лайнові роздрібні 

продажі. 

46. З’ясувати, у чому відмінність між оф-

лайновим і он-лайновим бізнесом фірми. 

47. Виявити, які функції виконує провайдер 

електронного молу. 

48. Навести приклади можливих шляхів 

створення торговельної інтернет-системи у 

контексті он-лайнового і оф-лайнового 

бізнесу. 

49. Визначити, у чому полягає роль 

консалтингових фірм при створенні 

торговельної інтернет-системи. 

50. З’ясувати, як відбувається спілкування 

продавця і покупців товару на інтернет-

аукціоні. 

51. Встановити, у чому полягає процедура 

реєстрації на сайті для участі в торгах. 

52. Проаналізувати, чим зумовлена відсутність у 

більшості фірм стрункої системи роботи з 

інформацією. 

53. Охарактеризувати причини недостатнього 

рівня розвитку електронної комерції в 

Україні. 

54. Виявити, які чинники впливають на 

національні особливості розвитку Е-комерції. 

55. Визначити, які функції інтернет-інкубаторів. 

56. З’ясувати, чим корисні інтернет-інкубатори 

авторам проектів, мережним підприємцям, 

інвесторам. 

57. Встановити, чому українські компанії 



повинні нині приділяти увагу розвитку 

власних інтернет-проектів. 

58. З’ясувати, які функції виконує сервіс-

провайдер. 

59. Описати, у чому полягають особливості 

основних послуг Інтернет. 

60. Виявити, які переваги має електронна пошта 

порівняно з іншими способами передавання 

повідомлень. 

61. Установити, чим відрізняються групи новин 

від списків розсилання. 

62. Вказати найзручніші та найефективніші види 

сполучення з Інтернет. 

63. Охарактеризувати особливості поштового 

доступу і його відмінностей від он-лайн-

сполучення. 

64. Пояснити як формується E-mail-адрес. 

65. Подати яка інтернет-технологія використовує 

гіпертекст. 

66. Пояснити, у чому полягає зручність WWW 

для користувачів. 

67. Охарактеризувати законодавство різних 

держав щодо електронних підписів. 

68. Визначити, чи має користувач Інтернет 

юридичне право на самозахист технічними 

засобами при проведенні бізнес-операцій 

через мережу. 

69. Визначити проблеми взаємодії суб’єктів 

книжкового ринку в єдиному 

інформаційному просторі. 

70. Описати державне нормативно-правове 

регулювання електронної комерції в Україні. 

Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

В. Є. Сошинська 

 


