
БЕЗПЕКА ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ 
 
Код: ВК-8 
Семестр: 5 
Загальна кількість 
кредитів/годин: 

6 кредитів / 180 годин 

Форма контролю: іспит 
Викладач: ст, вик. Довбак В.Й. 
Необхідні обов’язкові 
попередні та супутні 
навчальні дисципліни: 

Технології Web-дизайну та Web-програмування, Захист 
інформації в інформаційно-комунікаційних системах, 
Організація баз даних та знань. 

Місце у структурно-
логічній схемі: 

ВК-8 

Форми навчання: лекції, лабораторні роботи, самостійна робота 
Мова викладання: Українська 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Змістовий модуль 1. Основні поняття електронної комерції. 
Тема.1 Поняття електронної комерції та структура ринку електронної комерції. 
Поняття електронної комерції.  Історія електронної комерції .Моделі електронного 

бізнесу. Переваги та недоліки використання електронної комерції. Інфраструктура системи 
електронної комерції. 

Тема.2 Інфраструктура системи електронної комерції. 
Поняття про план рахунків підприємства та автоматизацію обліку господарської 

діяльності. Система управління закупівлями (е-procurement).Система повного циклу 
супроводу постачальників (SCM-система). Система повного циклу супроводу користувачів 
(СRM-система). 

Тема.3 Інструменти реалізації та сфери поширення систем електронної комерції. 
Технології електронного обміну даними. Бізнес-застосування(application). Електронні 

магазини. Електронна банківська діяльність (Інтернет-банкінг). Електронні брокерські 
послуги (Інтернет-трейдінг) та електронні аукціони. Електронна пошта. Електронні страхові 
послуги. Дистанційне навчання. 

Тема.4 Стан та перспективи розвитку електронної комерції. 
Основні напрями розвитку систем електронної комерції. Визначення глобальних 

тенденцій у сфері Інтернет-технологій. Сучасний стан українського сегмента Інтернету та 
перспектив розвитку електронної комерції в Україні. 

Змістовий модуль 2. Загрози електронній комерції. 
Тема 1. Загальна характеристика загроз електронній комерції. 
Поняття загроз, вразливостей та ризиків інформаційної безпеки у контексті 

електронної комерції. Основні причини втрати інформації. Вектори кібератак на бізнес. 
Рейтинг загроз електронній комерції. 

Тема 2. Характеристика кіберзагроз та кібератак, направлених проти систем 
електронної торгівлі, розрахунків та платежів. Принципи та технології захисту. 

Поняття про Fraud. Види eFraud та їх класифікація. Принципи побудови та роботи 
антифрод-систем. 

Тема 3. Характеристика кіберзагроз електронній комерції та кібератак, 
направлених проти системи управління доступом. Принципи та технології захисту. 

SPAM, PHISHING, BOTS, DDoS, Brute Force, SQL Injections, XSS, Trojan Horses. . 
Принципи побудови та роботи систем захисту облікових даних. 

Змістовий модуль 3.Захист IT- інфраструктури підприємств електронної 
комерції. 

Тема 1. Типова ІТ-архітектура підприємства електронної комерції. 



Поняття про мережеві сервіси та клієнт-серверну архітектуру.  Технології виявлення 
вразливостей  серверів , веб-додатків та комунікаційних систем. Проект безпеки OWASP. 

Тема 2. Технології захисту IT- інфраструктури підприємства електронної 
комерції. 

Вимоги до захисту front-end.Вимоги до захисту серверів DB .Принципи налаштування 
FW/WAF.Ідентифікація, автентифікація та авторизація в електронній комерції та принципи 
захисту облікових даних. Використання HTTPS/SSL в системах електронної комерції. 

Змістовий модуль 4.Безпека платіжних систем та розрахунків. Безпека  
карткового бізнесу. 

Тема 3. Загальні засади функціонування  платіжних систем в Україні. 
Організаційна структура платіжної системи. Опис руху інформаційних повідомлень і 

руху коштів при здійсненні платіжних операцій. Поняття про процесінг. Вимоги щодо 
захисту інформації при проведенні переказу.  

Тема 4. Принципи побудови системи захисту інформації у банківській діяльності. 
Нормативно-правові акти з питань інформаційної безпеки банківської діяльності. 

Заходи інформаційної безпеки в СЕП. Внутрішній контроль за станом інформаційної безпеки 
в платіжній організації. 

Тема 5. Безпека карткових технологій та систем дистанційного обслуговування. 
Поняття про еквайринг. Основні положення PCI DSS. Забезпечення захисту даних 

власників карток. Безпека систем дистанційного банківського обслуговування. 
 

Програмні результати навчання (ПРН) визначені в освітній програмі 
використати результати самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних 

джерел для ефективного рішення спеціалізованих задач професійної діяльності ПРН-6 
аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні складних 

спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності, які 
характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов, відповідати за прийняті 
рішення ПРН-11 

здійснювати професійну діяльність на основі знань сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій; застосувати програмні засоби, навички роботи в 
телекомунікаційних та комп’ютерних мережах; використати спеціалізовані комп’ютерні  
програми в професійній діяльності ПРН-16 

виконувати налаштування інформаційних систем та комунікаційного обладнання; 
забезпечувати впровадження та дотримання політики кіберзахисту в ІТС, процедур, і правил; 
ПРН-20 

виконувати конфігурування систем виявлення вторгнень та використовувати 
компоненти захисту для забезпечення необхідного рівня захищеності ІТС; використовувати 
інструментарій для моніторингу даних в ІТС ПРН-26 
 

Схема нарахування балів, які отримують студенти 
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