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ВСТУП 

 

 

Анотація  

Дисципліна "Електронна комерція" належить до спеціальних дисциплін, які 

забезпечують формування знань та навичок здобувачів вищої освіти з 

менеджменту щодо впровадження диджитал-технологій у створення та розвиток 

бізнесу. Предметом вивчення дисципліни "Електронна комерція" є теоретичні, 

законодавчі та економічні засади організації та використання інструментів та 

засобів електронної комерції. 

Засвоєння матеріалу забезпечується на лекціях, лабораторних заняттях у 

комп’ютерних класах, обладнаних локальними мережами, Інтернет і новітнім 

програмним забезпеченням, та самостійній роботі. При викладанні дисципліни 

використовуються активні методи навчання. 

Ключові слова: B2B, B2C, B2A, C2C, Інтернет-взаємодія, Інтернет-

реклама, комерція, маркетинг, соціальні медія. 

 

 

Abstract  

The discipline "E-commerce" belongs to special ones that forms the knowledge 

and skills of high educated managers who implements the digital technologies for 

creation and development of business. The subject of study of "E-commerce" is the 

theoretical, legislative and economic principles of organization and use of tools and 

means of e-commerce. 

Assimilation of the material is provided in lectures and laboratory classes in 

computer classrooms equipped with local networks, the Internet and the latest software, 

and student's independent work. Active methods are used in teaching the discipline. 

Keywords: B2B, B2C, B2A, C2C, commerce, Internet advertising, Internet 

interaction, marketing, social media.. 
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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність 

(освітня програма), 

освітній рівень  

Характеристика 

навчальної дисципліни  

денна форма  

навчання  

заочна 

форма 

навчання  

Кількість кредитів – 3 Галузь знань  

  

07 

"Управління і 

адміністрування" 

  

  

  

Обов'язкова  

Модулів – 1 Рік підготовки:  

Змістових модулів – 1 1-й – 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету  

  

  

Спеціальність   

073 

"Менеджмент" 

  

  

  

Освітня програма  

"Менеджмент 

організацій і 

адміністрування" 

Семестр  

2-й  –  

Лекцій  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

Не передбачене 

15 год.  – 

Практичні, семінарські  

–  

Загальна кількість 

годин – 90 

Лабораторні  

15 год. – 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 

аудиторних – 2 

 

самостійної роботи 

студента – 4 

 

Освітній рівень: 

початковий рівень 

(короткий цикл) 

Самостійна робота 

(реферат, аналітичний 

огляд, есе) 

60 год. – 

Індивідуальні завдання: 

– год. 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: 

залік 

 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Основна мета вивчення навчальної дисципліни "Електронна комерція" – 

формування професійної компетентності шляхом набуття теоретичних знань і 
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практичних навичок з електронної комерції, оволодіння новітніми 

інформаційними технологіями. 

Завданням навчальної дисципліни "Електронна комерція" є формування у 

здобувачів освіти відповідно до освітньо-професійної програми загальних та 

фахових компетентностей: 

 ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

 ЗК13. Здатність працювати у міжнародному контексті. 

 CК 2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, 

зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища.. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовою для вивчення дисципліни є оволодіння дисципліною 1 

семестру 1 курсу "Економічна інформатика". 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни "Електронна комерція" передбачає 

формування та розвиток у студентів таких результатів навчання: 

 РН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації. 

 

5. Програма навчальної дисципліни  

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади електронної комерції. 

Тема 1. Електронний ринок (ЕР), поняття електронного бізнесу (ЕБ) та 

електронної комерції (ЕК). Історія розвитку ЕК 

Передумови виникнення ЕК та ЕР. Історія розвитку ЕБ та ЕК. ЕР та ЕБ. 

Порівняння ЕБ з традиційним. Типи ЕК. Проблеми розвитку ЕК у світі та в 

Україні. 

Література: [1 с. 5-15, 2 с. 6-31, 3 с. 3-12] 

Тема 2. Базові технології електронної комерції 

Основні категорії та служби мережі. Ідентифікація ресурсів в Інтернет. 

Особливості українського сегмента. Бізнес-моделі сайтів. Процедура створення 

та реєстраціє ЕБ в Інтернет 

Література: [1 с. 17-28, 2 с. 32-46, 3] 

Тема 3. Основні принципи функціонування та роботи систем електронної 

комерції 

Принципи ЕК. ЕК, її порівняння з традиційною. Оптовий і роздрібний ЕБ. 
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Література: [2 с. 23-27, 3 с. 28-33] 

Змістовий модуль 2. Практичні інструменти електронної комерції. 

Тема 4. Системи електронної комерції у корпоративному секторі 

Інтернет та Інтранет як інструменти ЕБ. Основні інформаційні системи та 

прикладні задачі, що вирішуються за їх допомогою в ЕК. Інтернет-

представництва оффлайн-бізнесу. 

Література: [2 с. 70-80, 3 с. 40-56] 

Тема 5. Системи електронної комерції B2C 

Електронні торговельні майданчики та магазини – принципи 

функціонування та форми створення і організації. Клієнти та їх 

обслуговування. ЕК в соціальних медія. 

Література: [2 с. 53-70, 3 с. 15-23] 

Тема 6. Способи організації Інтернет-магазинів, принципи 

функціонування та керування Інтернет - магазином 

Основні аспекти створення електронного магазину. підходи до створення 

інтернет-магазину. Форми існування електронного магазину. Структура 

інтернет-магазину. Процедури в інтернет-магазині. 

Література: [1 с. 45-56, 3 с. 25-30] 

Тема 7. Послуги в електронній комерції 

Найпоширеніші послуги в ЕК в різних сферах бізнесу. Особливості 

надання послуг через Інтернет. 

Література: [2 с. 91-102, 3 с. 43-48, 96-113] 

Тема 8. Інтернет-трейдінг 

Торгівля неспоживчими товарами в Інтернет. Особливості професійних 

продавців і покупців в Інтернет і оффлайн. Методи взаємодії з професійними 

покупцями і продавцями. 

Література: [3 с. 101-108] 

Тема 9. Електронні платіжні системи  

Електронні гроші. Платіжні системи, форми платежів через Інтернет. 

Кріптовалюти. Електронна пошта НБУ. Захист фінансової інформації в 

Інтернет. 

Література: [2 с. 80-97, 3 с. 57-66] 

Тема 10. Інтернет маркетинг 

Особливості Інтернет-маркетингу. Переваги. Можливості. Обмеження. 

Недоліки. Використання в різних видах ЕК. 

Література: [2 с. 46-52, 3 с. 32-55] 
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Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем  

Кількість годин 

денна форма  

усього  
у тому числі  

лек  пр  лаб  с.р.  

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади електронної комерції 

Тема 1. Електронний ринок (ЕР), поняття 

електронного бізнесу (ЕБ) та електронної 

комерції (ЕК). Історія розвитку ЕК 

7 1 - 1 5 

Тема 2. Базові технології електронної 

комерції 

9 1 - 1 7 

Тема 3. Основні принципи 

функціонування та роботи систем 

електронної комерції 

9 2 - 2 5 

Тема 4. Системи електронної комерції у 

корпоративному секторі 

11 2 - 2 7 

Тема 5. Системи електронної комерції 

B2C 

9 2 - 2 5 

Всього за змістовим модулем 1  45 8 - 8 29 

Змістовий модуль 2. Практичні інструменти електронної комерції. 

Тема 6. Способи організації Інтернет-

магазинів, принципи функціонування та 

керування Інтернет - магазином 

16 2 - 2 12 

Тема 7. Послуги в електронній комерції 7 1 - 1 5 

Тема 8. Інтернет-трейдінг 7 1 - 1 5 

Тема 9. Електронні платіжні системи 4 1 - 1 2 

Тема 10. Інтернет маркетинг 11 2 - 2 7 

Разом за змістовим модулем 2 45 7 - 7 31 

Разом за курсом  90 15 - 15 60 

 

Теми лабораторних занять  

№  

з/п  
Назва теми 

Кількість 

годин  

1  Електронний ринок (ЕР), поняття електронного бізнесу 

(ЕБ) та електронної комерції (ЕК). Історія розвитку ЕК 

1 

2  Базові технології електронної комерції 1 
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3 Основні принципи функціонування та роботи систем 

електронної комерції 

2 

4 Системи електронної комерції у корпоративному 

секторі 

2 

5 Системи електронної комерції B2C 2 

6 Способи організації Інтернет-магазинів, принципи 

функціонування та керування Інтернет - магазином 

2 

7 Послуги в електронній комерції 1 

8 Інтернет-трейдінг 1 

9 Електронні платіжні системи 1 

10 Інтернет маркетинг 2 

  Разом  15 

 

Самостійна робота  

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання 

здійснено за табл. 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин  

Денна форма   Заочна форма   

1  Підготовка до лекцій 10 - 

2  Підготовка до лабораторних робіт 15 - 

3  Написання реферату, аналітичного 

огляду 

20 - 

4  Підготовка до заліку 15 - 

 Разом  60 - 

 

Індивідуальне науково дослідне завдання 

Не передбачено 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх 

демонстрування  

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

з дисципліни "Стратегічне управління" є:  

• усні відповіді під час семінарських занять; 

• виконання практичних завдань та розгляд ситуацій на практичних 

заняттях; 

• модульна контрольна робота у вигляді стандартизованих тестів; 

• екзамен; 
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• аналітичні звіти, реферати, есе; 

• презентації результатів виконаних завдань; 

• студентські презентації та виступи на наукових заходах. 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю   

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету.  

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю і оцінки заключного іспиту. Поточні оцінки – це оцінки проміжного 

(поточного) контролю протягом семестру. 

Поточний контроль проводиться на кожному занятті. Він передбачає 

оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти за темою 

семінарського заняття та широти кругозору зі споріднених тем (у тому числі з 

урахуванням самостійно опрацьованого матеріалу) та набутих практичних 

навичок під час виконання завдань та розгляду ситуацій на практичних заняттях. 

На семінарському занятті поточний контроль виконується у формі виступів 

та участі у дискусіях. На практичному занятті поточний контроль виконується у 

формі перевірки виконання завдань. Поточний модульний контроль виконується 

у формі тестів під час модульних контрольних робіт. Контроль самостійної 

роботи проводиться у формі перевірки наявності та повноти змісту конспекту 

лекційного матеріалу, виступу на семінарських заняттях, розв'язування задач на 

практичних заняттях, перевірки реферату за обраною темою. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) є основною 

інформацією для виставлення екзамену і враховуються викладачем при 

виставленні підсумкової оцінки (балів) з даної дисципліни. Питома вага 

поточного контролю складає до 60 балів. 

Питома вага заключного заліку в загальній системі оцінок – 40 балів. Право 

здавати заключний іспит дається здобувачу вищої освіти, якій з урахуванням 

проміжних оцінок набрав протягом курсу понад 20 балів. Підсумкова оцінка 

навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки іспиту. 

Інформація щодо оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої 

освіти наведена в таблиці нижче. 

Форми контролю результатів навчальної діяльності 

здобувачів вищої освіти та їх оцінювання 

Оцінка Критерії оцінювання  

Виконання завдань на лабораторних заняттях 

4 

Завдання виконане самостійно у встановлений термін, виявлено творчі 

здібності, знання прикладного ПЗ та інструментарію роботи з 

електронними засобами бізнесу. Використані матеріали та знання з 

інших дисциплін та практичної діяльності. 
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3  

Завдання виконане самостійно із порушенням терміну здачі, виявлено 

творчі здібності, знання прикладного ПЗ та інструментарію роботи з 

електронними засобами бізнесу. Використані матеріали та знання з 

інших дисциплін та практичної діяльності. 

2  

Завдання виконане самостійно у становлений термін, не виявлено 

творчі здібності, показане задовільне знання прикладного ПЗ та 

інструментарію роботи з електронними засобами бізнесу. Матеріали та 

знання з інших дисциплін та практичної діяльності не 

використовувалися. 

1  Завдання виконане самостійно із порушенням терміну здачі, не 

виявлено творчі здібності, показане слабке знання прикладного ПЗ та 

інструментарію роботи з електронними засобами бізнесу. Матеріали та 

знання з інших дисциплін та практичної діяльності не 

використовувалися. 

0  Здобувач не виконав завдання. 

 Максимальна оцінка – 40 балів (10 лабораторних робіт по 4 бали) 

Підготовка реферату 

10 Зміст реферату відповідає заданій темі, частини тексту логічно 

пов'язані, він містить аналіз, систематизацію, узагальнення, 

міжпредметні зв’язки; висновки аргументовані, окреслені перспективи 

подальшого дослідження. Наявні посилання на актуальну літературу та 

інші джерела. Оформлення відповідає вимогам. Терміни здачі не 

порушені 

9 Зміст відповідає заданій темі; частини тексту логічно пов'язані, він 

містить аналіз, систематизацію, узагальнення, міжпредметні зв’язки; 

висновки аргументовані, окреслені перспективи подальшого 

дослідження. Наявність посилань на використану літературу та 

відповідність оформлення роботи стандарту. Робота виконувалась не 

систематично та подана на перевірку з порушенням термінів. 

8 Зміст реферату відповідає темі, частини тексту логічно пов'язані, 

містить незначний обсяг аналізу, систематизації, узагальнення, 

міжпредметних зв’язків; висновки достатньо аргументовані, 

перспективи подальшого дослідження не окреслені. Оформлення 

відповідає вимогам. Терміни здачі не порушені. 

7 Зміст реферату відповідає темі, частини тексту логічно пов'язані, 

містить незначний обсяг аналізу, систематизації, узагальнення, 

міжпредметних зв’язків; висновки достатньо аргументовані, 

перспективи подальшого дослідження не окреслені. Оформлення 

відповідає вимогам. Робота виконувалась не систематично та подана на 

перевірку з порушенням термінів. 

6 Зміст реферату відповідає темі, частини тексту логічно пов'язані. 
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не містить аналізу, систематизації, узагальнення, міжпредметних 

зв’язків; висновки слабко аргументовані, перспективи подальшого 

дослідження не окреслені. Оформлення відповідає вимогам. Терміни 

здачі не порушені 

5 Зміст реферату відповідає темі, частини тексту логічно пов'язані. 

не містить аналізу, систематизації, узагальнення, міжпредметних 

зв’язків; висновки слабко аргументовані, перспективи подальшого 

дослідження не окреслені. Оформлення відповідає вимогам із 

зауваженнями. Терміни здачі не порушені 

4 Зміст реферату відповідає темі, частини тексту логічно пов'язані. 

не містить аналізу, систематизації, узагальнення, міжпредметних 

зв’язків; висновки слабко аргументовані, перспективи подальшого 

дослідження не окреслені. Оформлення відповідає вимогам із 

зауваженнями. Робота виконувалась не систематично та подана на 

перевірку з порушенням термінів. 

3 Зміст реферату частково відповідає темі, частини тексту не мають 

логічної послідовності викладення, не містить аналізу, систематизації, 

узагальнення, міжпредметних зв’язків; висновки слабко аргументовані. 

Оформлення відповідає вимогам із зауваженнями. Терміни здачі не 

порушені 

2 Зміст реферату частково відповідає темі, частини тексту не мають 

логічної послідовності викладення, не містить аналізу, систематизації, 

узагальнення, міжпредметних зв’язків; висновки слабко аргументовані. 

Оформлення відповідає вимогам із зауваженнями. Робота виконувалась 

не систематично та подана на перевірку з порушенням термінів 

1 Зміст реферату не відповідає темі, частини тексту не мають логічного 

зв'язку, аналізу, систематизації, узагальнення, міжпредметних зв’язків; 

висновки не аргументовані. Оформлення не відповідає вимогам. 

0 Здобувач не виконав реферат 

Питання на іспиті 

10 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. 

9 

Володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано 

його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. 

8 
Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному 
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розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. При викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини, допускаються при цьому 

окремі несуттєві неточності. 

7 

Володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час 

усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі 

несуттєві неточності та незначні помилки. 

6 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст 

під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання 

необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності  

5 

Володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час 

усних виступів та письмових відповідей, без глибокого аналізу, 

обґрунтування, без використання необхідної літератури допускаючи 

при цьому окремі суттєві неточності та помилки 

4 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому 

неточності. 

3 

Фрагментарно, поверхово викладає навчальний матеріал під час усних 

виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому 

суттєві неточності. 

2 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи при цьому суттєві помилки. 

1 
Не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів 

та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. 

0 
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.  

 Максимальна оцінка 40 балів (4 питання по 10 балів) 

 

Поточний модульний контроль у форму тестування 

Правильних відповідей,%  100 80 60 40 20 0 

Бал  5 4 3 2 1 0 
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Оцінювання поточного рівня навчальних успіхів здобувачів вищої освіти 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів  

Денна форма  Заочна форма  

Виконання лабораторних завдань 10 х 4 бали = 40 балів - 

Поточний модульних контроль  2 х 5 балів= 10 балів  - 

Самостійна робота (реферат) 1 х 10 балів = 10 балів - 

Всього  60 - 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання   

  

Денне відділення Заочне відділення  

Вид роботи  
Кількість 

балів  

Вид 

роботи  

Кількість 

балів  

ЗМ 1 

Т1  

Лабораторне заняття №1. 

Електронний ринок (ЕР), поняття 

електронного бізнесу (ЕБ) та 

електронної комерції (ЕК). Історія 

розвитку ЕК 

4 

- - 

Т2 

Лабораторне заняття №2. 

Базові технології електронної 

комерції 

4 

  

Т3 

Лабораторне заняття №3. 

Основні принципи функціонування 

та роботи систем електронної 

комерції 

4 

- - 

Т4 

Лабораторне заняття №4. 

Системи електронної комерції у 

корпоративному секторі 

4 

- - 

Т5 
Лабораторне заняття №5. 

Системи електронної комерції B2C 
4 

- - 

ПМК 5 - - 

ЗМ2 

Т6 

Лабораторне заняття №6. 

Способи організації Інтернет-

магазинів, принципи 

функціонування та керування 

Інтернет-магазином 

4 

- - 

Т7 
Лабораторне заняття №7. 

Послуги в електронній комерції 
4 

- - 

Т8 
Лабораторне заняття №8. 

Інтернет-трейдінг 
4 

- - 

Т9 Лабораторне заняття №9. 4 - - 
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Денне відділення Заочне відділення  

Вид роботи  
Кількість 

балів  

Вид 

роботи  

Кількість 

балів  

Електронні платіжні системи 

Т10 
Лабораторне заняття №10. 

Інтернет маркетинг 
4 

- - 

ПМК 5   

СРС Реферат, аналітичний звіт 10 - - 

Підсумковий 

контроль  
Екзамен  40  

- - 

Сума    100  - - 

  

9. Засоби навчання  

У навчальному процесів використовуються ПЕОМ (ноутбук), проектор, 

інтерактивна дошка з ПЗ Smart notebook, офісне ПЗ, Інтернет-браузер та доступ 

до онлайн-сервісів створення та керування сайтом Google. Матеріали курсу 

викладені на сервісі Google Classroom (доступ надається студентам на початку 

вивчення дисципліни). 

  

10. Рекомендовані джерела інформації  

 

Основна література  

1. Дражниця С.А. Електронна комерція : Навчальний посібник. Львів: Новий 

Світ-2000, 2016.182 с 

2. Федишин І.Б. Електронний бізнес та електронна комерція (опорний 

конспект лекцій для студентів напрямку «Менеджмент» усіх форм 

навчання). Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. 97 с. 

3. Шалева О. І. Електронна комерція. Навч. посіб. К.: Центр учбової 

літератури, 2017. 215 с. 

 

Допоміжна література  

4.  Jim Work, George Brand. E-Commerce Business Model 2020. Paperback, 

Amazon Press, 2020 

5. Афанасьєва О.П. Інтернет-маркетинг. Опорний конспект лекцій. Харків: 

ХДУХТ, 2017. 42 с. 

6. Василичев Д. В. Методичні підходи до планування бізнес-процесів в 

електронній комерції // Наукові праці Кіровоградського національного 

технічного університету. Економічні науки. 2017. Вип. 32. С. 287-292. 
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7. Від ідеї до власної справи: Навч. посібник. / А.С.Коноваленко, 

Л.О.Болтянська, Д.М. Трачова та інш. Мелітополь.: Видавничо-

поліграфічний центр «Люкс», 2017.  278с 

8. Меджибовська Н. С. Електронна комерція. К. : Центр навч. л-ри, 2014. 384 

с. 

9. Тардаскіна Т. М., Стрельчук Є. М., Терешко Ю. В. Електронна комерція: 

навчальний посібник. Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. 244 с. 

10. Шалева О.І. Чатботи в інтернет-бізнесі: за та проти. Науково-практична 

конференція Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації, 2018, С. 

125-128.  

Джерела мережі Інтернет 

11. E-commerce. Начало (часть 1) | Интернет-магазины. URL: turumburum.com. 

http://turumburum.com/blog/e-commerce-nachalo-chast-1/ 

12. Електронна комерція (E-commerce) в Україні і світі - в цифрах URL: 

https://www.web-mashina.com/web-blog/ecommerce-prognozelektronnoi-

kommercii-ukrainy-2018-2019 

13. Інформаційно - консалтинговий центр по електронному бізнесу. URL: 

http://www.e-commerce.ru/biztech/index.html 

14. Постанова Національного банку України «Про здійснення операцій 

використанням електронних платіжних засобів» від 05.11.2014 № 705. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0705500-14. 

15. Про електронну комерцію. Закон України від 03.09.2015 № 0957. URL : 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=0957&skl=9. 

16. Про електронний цифровий підпис : Закон України № 852 - IV від 

22.05.2003 р. 

 


