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1. Загальна інформація 

  Тип дисципліни - вибіркова  Мова викладання - українська 
Навчальна дисципліна викладається на третьому курсі у шостому семестрі денної та 

заочної форм навчання. 
Кількість кредитів ECTS - 4, годин - 120 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 40 20 20 
заочна 12 6 6 

Самостійна робота, годин Денна - 80 Заочна - 108 
Розклад занять  

 
2. Анотація навчальної дисципліни 

В   умовах   формування   інформаційного   суспільства   прискорюється  розвиток  

інформаційно-комунікаційних  технологій,  які  дозволяють  вирішувати  складні  економічні  

завдання  як  для  окремих  комерційних  структур,  так  і  в  загальнодержавному  масштабі.  

Одним  із  засобів  здійснення  і  підтримки  процесів  інформатизації  в  економічному  

середовищі  є  електронна  комерція,  яка  дає  змогу  максимально  ефективно  здійснювати  

комерційні  операції,  оперативно  реагувати  на  зміни  ринку  товарів  та  послуг,  

розширювати  сфери  впливу  господарюючих  суб’єктів та посилювати їх конкурентні 

переваги. Тому формування системи знань та навичок з фінансів підприємств в умовах 

електронної комерції на сьогоднішній день є важливим завданням підготовки майбутніх 

висококваліфіковах спеціалістів. Усе це і обумовлює актуальність вивчення навчальної 
дисципліни «Фінанси підприємств в умовах електронної комерції». 

 
3. Мета навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни «Фінанси підприємств в умовах електронної комерції»   є 

оволодіння базовими знаннями і навичками в сфері електронної комерції, фінансових Інтернет-
послуг, використання інформаційних технологій в електронному бізнесі, а також сучасних 

електронних платіжних систем. 
Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка 

студентів з питань: 
- визначення економічної природи електронної комерції, принципів та сфер її 

застосування; 
- категорій Internet та технологій електронної комерції; 
- засобів безпеки та методів захисту інформації в електронній комерції; 
- сучасних видів електронного бізнесу та сфер їх застосування; 
- функціональних можливостей електронної комерції, її видів та моделей; 
- механізмів функціонування електронних платіжних систем у корпоративному та 

споживчому секторах економіки. 
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В результаті вивчення курсу «Фінанси підприємств в умовах електронної комерції» 

студенти повинні 
знати: предметну галузь електронної комерції, основи теорії розвитку та базові поняття 

електронної комерції, сфери застосування та ринки електронної комерції, основні моделі 

бізнес-процесів електронної комерції та сучасні інформаційні технології для їх реалізації в 

Інтернет, нові принципи та засоби проведення розрахунків пластиковими картками та 

цифровими грошима, типи електронних платежів і платіжних систем, існуючі проблеми 

безпеки та засоби захисту інформації в електронній комерції, основи ведення бізнесу за 

допомогою сучасних інформаційних технологій та ін.; 
вміти: вільно користуватися понятійним апаратом, аналізувати фінансову, нормативну і 

економіко-технологічну інформацію у сфері електронної комерції, здійснювати покупки в 

Інтернет-магазинах з використанням різних видів електронних платіжних систем, 

користуватися фінансовими послугами та ін. 
 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 
 

5. Зміст навчальної дисципліни 
 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий – диф. залік. 
Нарахування балів  
Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 
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