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Назва вибіркової дисципліни: “Електронні фінансові послуги” 

Семестр: 3 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: ст. викл. Прокопишак В.Б. 

Назва кафедри: фінансів суб’єктів господарювання (факультет управління 

фінансами та бізнесу) 

Короткий опис вибіркової дисципліни 
Предмет навчальної дисципліни: методологічні й методичні інструменти побудови та 

дослідження електронних фінансових послуг. 

Мета навчальної дисципліни: оволодіння базовими знаннями і навиками у сфері сучасних 

електронних платіжних систем, електронної комерції, фінансових Інтернет-послуг, використання 

інформаційних технологій в електронному бізнесі. 

Основні завдання: 

 теоретична та практична підготовка з наступних питань: типи електронних платежів і 

платіжних систем; 

 проблеми безпеки та захисту інформації при електронній комерції; 

 застосування електронної комерції, ринки електронної комерції; 

 основні моделі бізнес-процесів електронної комерції та сучасні інформаційні технології 

для їх реалізації в мережі Інтернет; 

 нові принципи та засоби проведення розрахунків: пластикові картки, цифрові гроші; 

 практичні навички з бізнесу в сучасних системах інформаційних телекомунікацій. 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: 

 платіжні та фінансові системи Інтернету; 

 класифікацію і загальні характеристики електронних систем взаєморозрахунків; 

 українські системи електронних платежів; 

 методології та технології реалізації маркетингових заходів в мережі Інтернет; 

 особливості і переваги Інтернет-меркетингу; 

 елементи електронного ринку; 

 особливості віртуальних підприємств; 

 тактичні прийоми електронної комерції; 

 перспективи розвитку електронної комерції. 

б) уміти: 

 використовувати платіжні системи для розрахунків через Інтернет; 

 використовувати сучасні мережні інформаційні продукти; 

 здійснювати організацію зв’язків підприємства у мережі; 

 застосовувати методи ціноутворення в електронній комерції; 

 здійснювати побудову нейронних мереж різної структури і складності; 

 розробляти рекламні кампанії в мережі; 

 розробляти концептуальні положення з організації віртуального представництва у 

мережі; 

 обґрунтувати доцільність розробки проекту на підставі оцінки та аналізу прибутковості 

та економічного ефекту від проекту; 

 виконувати ділові операції та угоди з використанням сучасних електронних засобів та 

прикладних програм побудови систем комерційної діяльності в мережі Інтернет. 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Основні визначення та поняття електронних фінансових послуг. 

Тема 2. Правові основи організації здійснення електронних фінансових послуг. 

Тема 3. Фінансові інтернет-послуги. 

Тема 4. Підприємницька діяльність на базі інтернет-технологій. 

Тема 5. Інтернет-платіжні системи. 

Тема 6. Перспективи розвитку електронних фінансових послуг. 

Тема 7. Форми та методи захисту інформації в електронній комерції. 
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