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Кафедра видавничої справи  

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни «Електронна комерція» 

 

Курс ІV, освітній рівень перший (бакалаврський) 

Спеціальність (спеціалізація): спеціальності 061 Журналістика освітньої 

програми «Видавнича справа та редагування» 

Форма проведення: тестування (передбачається 40 питань). 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 40 балів (один бал за одне питання), а саме: 

36-40 балів – відмінно 

31-35 балів – дуже добре 

26-30 балів – добре 

21-25 балів – задовільно 

16-20 балів – достатньо 

11-15 балів – незадовільно з можливістю повторного складання 

1-10 балів – незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу 

 

Критерії оцінювання: 

Студентам пропонується виконати тестові завдання закритого типу (40 

завдань -  один бал за одне питання): 

1. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді: за кожне - 1 бал, 

всього – 40 балів. 

 

Орієнтовний перелік питань: 

1. Визначення поняття «електронна комерція». Переваги та недоліки 

використання електронної комерції. 

2. Поняття електронного бізнесу та його види. Еволюція електронного 

бізнесу. Можливості електронного бізнесу. Механізми підтримки електронної 

комерції та електронного бізнесу. 



3. Типи електронної комерції: Бізнес – Бізнес (В2В); Бізнес – Споживач 

(В2С); Бізнес – Адміністрація (В2А); Споживач – Адміністрація (С2А). 

4. Інтернет-торгівля, інтернет-крамниця: визначення понять, опис 

діяльності. Структура та основні функції електронних магазинів. Особливості 

діяльності інтернет-книгарні. 

5. Законодавча база у сфері електронної комерції. 

6. Різновиди шахрайства в електронній комерції. 

7. Електронний договір та його проблемні місця. 

8. Електронний підпис. Законодавче забезпечення, проблемні місця. 

9. Проблеми розвитку електронної комерції, які вимагають законодавчого 

вирішення. 

10. Платіжна система та Інтернет: визначення поняття. 

11. Діяльність банків в Інтернет. 

12. Методи та системи платежів. 

13. Інструменти для аналітики бізнес-акаунтів. 

14. Монетизація каналу YouTube. Оцінка економічної ефективності 

функціонування. 

15. Бізнес-сторінки в соціальних мережах Facebook,  Instagram та блоги. 

Оцінка ефективності. 

16. Акаунт автора в Instagram та його можливості розкрутки. 

17. Монетизація онлайн-трансляцій в соціальних мережах. 

18. Отримання доходу з використанням андроїда або Iphone.  

19. Реклама в соціальних мережах Facebook,  Instagram.  

20. Інструменти заробітку в соціальних мережах: накрутка підписників; 

лайки і коментарі; використання ботів; робота з хештегами; адміністрування 

акаунтів; продаж курсів; фотокниги в Instagram. 

21. Помилки бізнес-акаунтів. 

22. Криптографічні засоби шифрування інформації. 

23. Регулювання криптовалют в Україні. 

24. Способи заробітку на біржі криптовалют. 

25. Партнерські та спонсорські програми. Особливості партнерства. 

Партнерські програми без сайту. 

26. Особливості комерційної діяльності в мережах. 

27. Інтернет-маркетинг: визначення поняття, переваги. Види інтернет-

маркетингу. 

28. Пропозиція та продаж електронних товарів та послуг. 

29. Система пошуку та порівняння товарів. 

30. Інтернет-аукціони: опис діяльності. Правила проведення інтернет-

аукціонів. Відповідальність сторін на інтернет-аукціонах. Благодійність та 

інтернет-аукціони. Інструменти просування онлайн-аукціону. 

31. Інтернет-реклама: визначення поняття, переваги порівняно з 

традиційною рекламою. 



32. Банери. 

33. Пошукові системи та каталоги. 

34. Електронна розсилка. 

35. Інформаційні сайти. 

36. Дискусійні листи. 

37. Особливості електронної рекламної компанії та її ефективність. 

38. Стимулювання продажу. 

39. Електронний PR. 

40. Корпоративний веб-сайт. 

41. Методи «розкрутки» сайтів. 

42. Бізнес-модель маркетплейс. Основні сервіси та їх можливості 

використання для потреб галузі. 

43. Сутність і зміст банківської інновації. 

44. Нелімітований, лімітований, масовий банківський продукт. 

45. Банківські інновації: перспективи та загрози. 

 

 

Екзаменатор     канд. наук із соц. комун. Н. С. Подоляка 

     

Завідувач кафедри    канд. наук із соц. комун. Л. Г. Масімова 
 


