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1.РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ
Шифр умінь та
змістових
модулів
1.01.14
1.01.14.
1.01.14.01
1.01.14.02
1.01.14.03
1.01.14.04
1.01.14.05
1.01.14.06
1.01.14.07
1.01.14.08
1.01.14.09

Зміст умінь, що забезпечується
- проводити ефективний менеджмент і маркетинг
- розуміти та аналізувати поняття менеджменту і його функції.
Суть, зміст і мета маркетингової діяльності.
Міжнародний бізнес: основні поняття. Класифікація контрагентів, як
суб’єктів міжнародного бізнесу
Оцінка можливостей ведення бізнесу на міжнародних ринках та
планування ринкової стратегії фірми
Організовувати проведення маркетингових досліджень на
зовнішньому ринку
Проводити ефективну міжнародну товарну політику
Ціни і цінова політика на зовнішньому ринку
Міжнародна система дистрибуції
Маркетингова політика комунікацій. Реклама та просування товару на
міжнародних ринках
Організовувати та проводити стратегічне управління в
міжнародних фірмах
Управління людськими ресурсами і етика в міжнародному бізнесі

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Лекційний курс
Шифр
змістового
Назва змістового модуля
модуля
Тема 1. Вступ до дисципліни «Сучасні стратегії електронного
1.01.14.
бізнесу»
1.01.14.01 Тема 2. Моделі електронного бізнесу
1.01.14.02 Тема 3: Маркетинг та реклама в електронному бізнесі
1.01.14.03 Тема 4 Соціальний, мобільний, локальний маркетинг
1.01.14.04 Тема 5: Електронний бізнес: етичні та законодавчі аспекти
1.01.14.05 Тема 6 Онлайн медіа
1.01.14.06 Тема 7 Онлайн-спільноти
1.01.14.07 Тема 8 Роздрібна торгівля товарами і послугами в Інтернеті

2.2 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Шифр
змістового
Назва змістового модуля
модуля
Тема 1. Вступ до дисципліни «Сучасні стратегії електронного
1.01.14.
бізнесу»
1.01.14.01 Тема 2. Моделі електронного бізнесу
1.01.14.02 Тема 3: Маркетинг та реклама в електронному бізнесі
1.01.14.03 Тема 4 Соціальний, мобільний, локальний маркетинг
1.01.14.04 Тема 5: Електронний бізнес: етичні та законодавчі аспекти
1.01.14.05 Тема 6 Онлайн медіа
1.01.14.06 Тема 7 Онлайн-спільноти
1.01.14.07 Тема 8 Роздрібна торгівля товарами і послугами в Інтернеті

Кількість
аудиторних
годин
2
2
2
2
2
2
2
2

Кількість
аудиторних
годин
2
2
2
2
2
2
2
2

2.4. Самостійна робота студента:
(денна форма навчання) робота з підручниками, методичними матеріалами,
статистичними базами даних. Написання дослідження. Вивчення кейсів.
3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА
ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Базова

1.
Маєвська А.А. Електронна комерція і право. Навчально-методичний
посібник. Уклад. А. А. Маєвська -Х. :2010. - 256 с.
1
Шалева О.І. Електронна комерція - Навчальний посібник. - К.: Центр
учбової літератури, 2011. - 216 с.
2
Тардаскіна Т.М., Стрельчук Є.М., Терешко Ю.В. Електронна комерція:
Навчальний посібник, - Одеса, 2011
3
О. О. Зайцева, І. М. Болотинюк. Електронний бізнес. Навчальний
посібник - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2015
Допоміжна

Козье Д. Электронная коммерция Пер. с англ. — Москва: Издательскоторговый дом «Русская Редакция», 1999. — 288 с
2
Тиньгаев А.В., Дьяков М. Основы электронного бизнеса. Учебное
пособие . – Барнаул: РИО АГАУ, 2015.
3
Балабанов, И. Т. Электронная коммерция : Учебное пособие для вузов /
И. Т. Балабанов. – : Питер, 2001.
4
Nahari H., Krutz R.L. Web Commerce security Design and Development
5
Harwani M.B. Make an E-commerce Site in a Weekend: Using PHP
1

12. Інформаційні ресурси
1.
Harvard
Business
School:
Higher
Education
–
Доступно
з:
http://hbsp.harvard.edu/discipline/general-management
2. Інтернет портал для управлінців – Доступно з: http://www.management.com.ua/
3. Розвиток бізнесу. Кейси - Доступно з: http://www.management.com.ua/
1.
Internet Ecosystem https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwi98mAz5DPAhUGPhQKHf4UCK4QFgg7MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.internetsociety.org%
2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fbp_Internet%2520Ecosystem_032614_en.pdf&usg=AFQjCNECF2
Btaglycc2FNlQ7UrUwg2xwAg&sig2=kseZxR2eQKTXkMYOorJUhw&cad=rja
2.
E-commerce systems architecture and application. Chapter 6 E-commerce System
TechnologyInfrastructure
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwiq6b
L0JDPAhXJcRQKHcifAJcQFghuMAs&url=http%3A%2F%2Fwww.ieee.cz%2Fknihovna%2FRaj
put%2FRajput085ch06.pdf&usg=AFQjCNFgM2Yr_E6YVf7XdL31JEtz98j4ag&sig2=jgBGrxmQX837YZ4U4yMjD
w&cad=rja

Оцінка
відмінно

4. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ
Код оцінки
Ознаки
5
Студент повністю володіє фактичним матеріалом курсу; здатний
самостійно робити висновки і узагальнення; практично
застосовує теоретичні знання.

добре

4

Студент володіє фактичним матеріалом курсу, але допускає
окремі, неістотні помилки; висновки і узагальнення, зроблені
ним. є неповні; практичне застосування теоретичних знань
містить окремі недоліки.
Студент володіє фактичним матеріалом курсу, але припускається
істотних помилок; не в змозі самостійно робити висновки і
узагальнення чи практично застосувати теоретичні знання.

задовільно

3

незадовільно

2

Студент не володіє фактичним матеріалом курсу; припускається
грубих помилок; не може зробити висновки і узагальнення чи
практично застосувати теоретичні знання.

не з'явився

1

Студент недопущений до здачі заліку.

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
Як засоби діагностики успішності навчання використовуються тести для модульного
контролю знань, завдання різного ступеня складності для поточного контролю змістових
модулів,

Автор _____________________/___Українець Л.А.__/
(підпис)

(прізвище та ініціали)

