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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1.  

ОСНОВИ РОБОТИ З ІНТЕРНЕТ СЕРВІСАМИ. ОПТИМІЗАЦІЯ 

ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНТЕРНЕТІ. 

 

Мета лабораторної роботи: ознайомитися з основними інтернет-

сервісами, розглянути пошукові системи та способи організації пошукових 

запитів. 

Порядок виконання: 

1. Ознайомитися з основними інтернет-сервісами на сайті 

http://tntu.edu.ua, а саме, із сервером дистанційного навчання, 

електронною бібліотекою, репозитарій університету. 

А також, із сервісами: 

 FTP сервер (що це таке і для чого він) 

 пошта через WEB,  

 форуми,  

 інтернет-радіо,  

 портал студентів ТНТУ. 

Згідно кожного пункту зробити скріншот і вставити в звіт 

лабораторної роботи. 

2. Зайти на інформаційні місцеві сайти http://www.0352.ua, 

http://www.misto.net, розглянути їх можливості щодо пошуку місцевої 

інформації, ознайомитися як працювати із рубрикатором, як знайти 

потрібну вулицю, адресу, фірму. 

Приклад пошуку, зробити скріншот і вставити в звіт лабораторної 

роботи. 

3. Зайти в Інтернет і ознайомитися з пошуковими системами:  
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http://www.google.com.ua, http://meta-ukraine.com  та ін. 

Ознайомитися із розширеним пошуком кожної системи, проаналізувати, 

які пошукові системи здійснюють пошук потрібної (web-сторінки, 

зображення, наукова інформація, новини) інформації ефективніше. 

Вказати що таке: Пошукова система, пошуковий запит, види пошукових 

запитів (низькочастотні (довгі словосполучення з багатьох слів), 

середньочастотні (кілька слів), високочастотні (широко вживані одне два 

слова)). 

4. Поглиблено дослідити сервіси пошукової системи Google та 

ознайомитися з їхніми особливостями. Сервіси: Перекладач, Карти, 

Youtube, Диск, Gmail, Календар. 

За кожною пошуковою системою зробити скріншот прикладу пошуку 

і вставити в звіт лабораторної роботи. 

Оформити звіт про лабораторну роботу, описавши виконання всіх 

вищеперерахованих пунктів та зробити висновок до лабораторної роботи. 

Зберегти результати роботи: Lab1_шифр групи_Прізвище.doc . 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2.  

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЕЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНУ. 

Мета лабораторної роботи: отримати уявлення про організацію 

електронних магазинів та про наявні вітчизняні електронні магазини. 

Порядок виконання: 

5. Вибрати із списку наданого викладачем, або знайти самостійно в 

інтернеті за допомогою пошукової системи електронний магазин. 

6. У вікні браузера вказати адресу магазину та зайти на сайт магазину.  

7. Детально ознайомитися із роботою електронного магазину. 

8. Оформити звіт про лабораторну роботу, в якому описати електронний 

магазин за такими позиціями: 

• Назва магазину. 

• Електронна адреса. 

• Географічний район діяльності. 

• Напрямок діяльності магазину. 

• Групи товарів, якими торгує магазин. 

• Які можливості дає покупцеві (меню). 

• Як формується «кошик замовлення» в магазині. 

• Як зробити замовлення в магазині (описати також реєстрацію). 

• Які умови, способи оплати товарів. 

• Які умови доставки. 

• Що сподобалось в магазині. 

• Які недоліки, на вашу думку, присутні в організації магазину. 

Оформити звіт про лабораторну роботу, описавши виконання всіх 

вищеперерахованих пунктів із скріншотами. 

Зберегти результати роботи: Lab2_шифр групи_Прізвище.doc . 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3.  

ЕФЕКТИВНИЙ ПОШУК ТОВАРІВ В ЕЛЕКТРОННИХ 

МАГАЗИНАХ. 

 

Мета роботи: отримати уявлення про те, як знайти та купити певний 

товар, що продається в електронних-магазинах через мережу Інтернет. 

Порядок виконання роботи: 

Вибрати один із товарів, що вказані в списку, запропонованому 

викладачем, або самостійно здійснити вибір товару. 

Визначитися з тим, до якої групи відноситься товар (або послуга), яку 

ви маєте намір купити через мережу Інтернет. 

З'єднатися з Інтернет, запустивши браузер. 

Після цього знайти електронні магазини, що здійснюють продаж 

товарів даної категорії. 

Існує кілька способів рішення цієї задачі: 

A) На ((https://www.ukr.net/) вибрати розділ «Магазини» та серед 

представлених магазинів відшукати магазини відповідного профілю. 

Б) Скористатися загальновідомими пошуковими серверами. 

У вікні пошуку вказати назву товару (групи товарів). Проте не кожна 

з фірм, яку ви знайдете поставляє товари в Україну. 

B) Скористатися послугами сайтів, на яких публікуються прайси. 

На ((http://meta-ukraine.com) вибрати розділ «Прайси/оголошення» та 

в цьому розділі знайти сайти, на яких публікуються прайси на 

різноманітні товари та послуги. Відвідати ці сайти (prom.ua, price.ua, 

www.pricenews.com.ua) та знайти відомості про товар, що вас цікавить. 

Але слід пам'ятати, що не всі товари, які будуть представлені на цих 

сайтах, ви зможете купити через Інтернет. 
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Відвідати знайдені електронні магазини, що пропонують необхідний 

вам товар. 

Порівняти за даним товаром в різних магазинах: ціни, способи 

оплати, умови доставки (переваги і недоліки різних способів оплати і 

доставки можна оцінювати за такими параметрами, як швидкість, 

надійність, зручність використання, витрати). 

Оцінити надійність продавця. (Можна передбачити, що операція з 

компанією, що має, крім електронного магазину, ще і реальний бізнес, 

менше ризикована. Кількість найменувань товарів в каталозі дозволяє 

судити про розмір компанії (чим вона більша, тим менший ризик). На 

web-сайті повинна бути приведена не тільки адреса електронної пошти, 

але і фізична (юридична) адреса і телефон фірми, за яким покупці могли б 

звернутися у випадку виникнення певних проблем. Має значення і 

популярність торгової марки, а також організаційна форма підприємства, 

що стоїть за Інтернетом-магазином (із загальних міркувань, ПрАТ або 

ТОВ надійніше, ніж ПП). Якщо серед партнерів електронного магазину є 

відомі компанії, це також може вплинути на рівень довіри до нього, 

оскільки більшість великих фірм, особливо західних, пильнують власну 

репутацію і працюють тільки з перевіреними організаціями. Про 

серйозність магазину можна судити, хоч і вельми умовно, навіть за 

адресою в мережі (URL). Якщо магазин розташований за звичайною IP 

адресою (наприклад, 195.127.64.135) або на безкоштовному сервері, то це 

повинно викликати певну підозру. Або адресу ще просто не встигли 

зареєструвати, або на це немає грошей (хоча сума дуже невелика). Можна 

враховувати різні непрямі дані. Наприклад, якість виготовлення web-

сайта (електронної вітрини) електронного магазину, набір додаткових 

послуг (гарантійні зобов'язання, повернення грошей при незадовільному 
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обслуговуванні), пророблена система on-line допомоги  Покупцеві,  

виразне  пояснення  способів  вирішення можливих конфліктів. 

Комплексний розгляд всіх перелічених вище чинників повинен 

допомогти Покупцеві здійснити раціональний вибір.) 

Оформити звіт про лабораторну роботу, описавши виконання всіх 

вищеперерахованих пунктів.  

Зберегти результати роботи: Lab3_шифр групи_Прізвище.doc . 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4.  

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ  

ІНТЕРНЕТ-АУКЦІОНИ. 

 

Мета лабораторної роботи: Ознайомитися із структурою, типами 

Intenet-аукціонів, технологією їх роботи та особливостями продажу 

товарів, представлених у окремих категоріях згідно з визначеним 

варіантом. 

 

№ варіанту Товарна категорія аукціону 

1 Авто, мото 

2 Телефони, смартфони  

3 Комп’ютери та Internet  

4 Аудіо-, відео-, побутова техніка 

5 Одяг, взуття та аксесуари 

6 Дім, дозвілля 

7 Спорт 

8 Краса та здоров’я 

9 Мистецтво 

10 Колекції, раритети 

Порядок виконання: 

1. Запустити інтернет-браузер. Перейти на адресу одного з Internet-

аукціонів (http://www.ebay.com,  https://skylots.org, та ін.). 

На екрані з’явиться перша сторінка Internet-аукціону, де представлено 

каталог товарних категорій (число в дужках після назви категорії вказує 
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на кількість лотів, представлених на аукціон у цій категорії). Обрати 

категорію, згідно з визначеним варіантом, «клікнувши» на її назві. 

На екрані з’явиться список підрозділів обраної категорії (число в 

дужках після назви категорії вказує на кількість лотів, представлених на 

аукціон у цьому підрозділі). Обрати довільно один з підрозділів, 

«клікнувши» його назву. 

На екрані з’явиться перелік лотів обраного підрозділу та коротка 

інформація про них (назва, номер лота, його фотографія, кількість ставок, 

поточна ціна, час початку та закінчення аукціону (у режимі число-місяць-

рік-години-хвилини) тощо).  

2. Обрати довільно один з лотів та ознайомитися з його детальнішою 

характеристикою, «клікнувши» на кнопці «Подробнее», «Просмотреть» 

тощо. Відкриється сторінка, зайнята описом характеристик цього лота. 

3. Ознайомитися з особливостями представлення товарного лота, 

інформацією, яка подається для його характеристики, та особливостями 

торгу за цим лотом. 

Результати подати у вигляді таблиці 1. 

Таблиця 1 

№ 

п/п 

Досліджуваний 

структурний 

елемент або 

функція 

Характеристика структурного 

елемента або функції 

Аналіз 

структурно

го 

показника 

або функції 

1 Каталог 

товарних 

категорій 

Структура, основні категорії, загальна 

кількість лотів, виставлених на аукціон 
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2 Список 

підрозділів 

категорії, 

визначеної 

варіантом 

Назви підрозділів, кількість лотів, 

виставлених на аукціон за окремими 

підрозділами 

 

3 Первинна 

характеристика 

обраного лота 

Особливості подачі інформації про 

обраний лот (назва, номер лота, його 

фотографія, кількість ставок, поточна 

ціна, час початку та закінчення 

аукціону (у режимі число-місяць-рік-

години-хви-лини) і. т. д.) 

 

4 Повна 

характеристика 

обраного лота 

Назва; номер лота; його фотографія та 

опис споживчих властивостей і (або) 

технічних характеристик; продавець; 

місто або країна їнаходження лота; 

кількість відвідувачів, які переглянули 

лот; кількість ставок; поточна ціна; час 

початку та закінчення аукціону (у 

режимі число-місяць-рік-години-

хвилини); тип і вид аукціону; 

особливості організації торгу (крок 

аукціонного торгу, автоматичний 

аукціон, фіксована ціна, стоп-ціна 

тощо); опції (перегляд усіх пропозицій 

продавця, підписання на новини про 

хід торгів,) 
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4. Ознайомитися з основними правилами проведення попередньо 

обраного аукціону, процедурою реєстрації, особливостями виставлення 

лота на продаж, технологією участі в торгах та покупки лота. 

5. Повернутися на початкову (головну) сторінку аукціону, обравши на 

панелі інструментів у верхній частині вікна команду «Назад» («Васк») 

або на функціональній панелі сторінки команду «Главная страница». 

6. Перейти на сайт https://prozorro.gov.ua/. У інформаційному блоці 

головної сторінки знайти розділи: «ПОСТАЧАЛЬНИКУ» – Взяти участь, 

«ЗАМОВНИКУ» – Створити закупівлю.  

Почергово переглянути розділи для ознайомлення з технологією 

роботи системи Прозорро. 

Результати роботи подати у вигляді таблиці. 

Таблиця 2 

№ 

п/

п 

Постачальник Опис Замовник Опис 

1 Крок 1  Крок 1  

2 Крок 2  Крок 2  

3 Крок 3  Крок 3  

4 Крок 4  Крок 4  

5 Крок 5  Крок 5  

   Крок 6  

   Крок 7  

 

Оформити звіт про лабораторну роботу, описавши виконання всіх 

вищеперерахованих пунктів. 

Зберегти результати роботи: Lab4_шифр групи_Прізвище.doc. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5.  

ПЛАТІЖНІ ТА ФІНАНСОВІ ІНТЕРНЕТ СИСТЕМИ. 

 

Мета лабораторної роботи: ознайомити студентів із основними 

принципами використання систем на основі електронних грошей. 

Порядок виконання: Ознайомитися з роботою платіжних систем на 

основі нижчеподаної інформації.  

Для того щоб здійснювати оплату через Інтернет, електронний 

магазин має бути підключений до однієї або кількох платіжних Інтернет-

сиcтем. В Україні при платежах через Інтернет використовуються: 

Системи на основі кредитних карток. При підключенні до певної 

платіжної системи на основі кредитних карток, магазин зможе 

отримувати платежі через Інтернет від тих своїх клієнтів, які мають 

кредитні картки, підтримувані даною платіжною системою. Наприклад, 

система Портмоне — www.portmone.com.ua — підтримує платежі 

кредитними картками Visa і MastcrCard/Europay таких банків: АКБ 

«Надра», «ПриватБанк», «Укрексімбанк», КБ «Фінанси і Кредит» та ін. 

Щоправда, ця система орієнтована в основному на оплату через Інтернет 

комунальних послуг. Ознайомитись з роботою української системи 

«Портмоне» можна самостійно, переглянувши на вищевказаному сайті 

демо-режим. 

• Системи на основі смарт-карток. Для роботи з системами па 

основі смарт-карток, клієнтам необхідно мати смарт-картку, емітовану 

банком, підключеним до системи, а для платежів через Інтернет ще й 

додатково використовувати спеціальний пристрій — смарт-карт-рідер та 
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спеціальне програмне забезпечення. Українською системою па основі 

смарт-карток є «Іптерплат» — www.interplat.com.ua). 

• Системи Інтернет-банкінгу. Призначені для надання послуг з 

управління банківськими рахунками через Інтернет (з отриманням 

виписок за здійсненими операціями). При використанні клієнтами систем 

Інтернет-банкінгу магазин не обов'язково має бути підключений до цих 

систем, достатньо й того, що ним прийматимуться безготівкові платежі. 

Клієнт же, для того щоб користуватися послугами Іптернет-банкінгу, має 

укласти відповідний договір з банком після чого матиме можливість 

доступу до свого рахунка та здійснювати платежі через Інтернет, 

використовуючи звичайний броузер та передбачені системою Інтернет-

банкінгу процедури. Як приклади українських), систем, що дозволяють 

клієнту керувати своїм рахунком через Інтернет, можна назвати такі: 

«Приват-24» Приватбанку https://privat24.ua; https://liqpay.com, «Internet-

banking» УкрСіббанку http://www.ukrsibbank.com. 

• Система на основі електронних грошей. Для того щоб 

використовувати ці системи для платежів через Інтернет, потрібно 

підключитись до якоїсь з них. Тобто встановити на своєму комп'ютері 

клієнтське програмне забезпечення, необхідне для роботи з системою; 

відкрити за допомогою цього ПЗ у системі свій рахунок; та ввести на 

нього гроші (наприклад, з передоплачеиої картки). В Україні 

функціонують такі системи на основі електронних грошей, як: Серед 

платіжних систем на основі цифрових грошей можна назвати: іноземні – 

NetCash, DigiCash (www. digicash.соm) і російські – WebMoney (www. 

webmoney.ru), РауСаsh (www.раусаsh.ru) та в Україні – 

(www.раусаsh.kiev.ua ). На сайтах цих систем є перелік магазинів та 
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компаній, що підключені до них, тобто можуть отримувати оплату за 

товари та послуги електронними грошима.  

Оформити звіт про лабораторну роботу, описавши виконання всіх 

вищеперерахованих пунктів. 

Зберегти результати роботи: Lab5_шифр групи_Прізвище.doc . 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6.  

РОБОТА З ІНТЕРНЕТ-КАТАЛОГАМИ ТА ДОШКАМИ 

ОГОЛОШЕНЬ. 

 

Мета лабораторної роботи: Ознайомитися із сервісами для 

оптимізації пошуку та вибору товарів і пропозицій від інтернет-магазинів, 

фізичних осіб, традиційних продавців. Ознайомитися із пошуком 

тендерів і проведенням закупівель в Internet. 

 

Порядок виконання: 

1. Робота з Інтернет-каталогом. 

а) Запустити інтернет-браузер. Перейти на адресу http://hotline.ua. 

Ознайомитися із каталогом груп товарів, вибрати довільно 2 групи. 

Перейти до вибору конкретного товару із каталогу. Проаналізувати 

скільки магазинів продає даний товар. З’ясувати, яка найменша, 

найбільша ціна, скільки часу продається товар. Прослідкувати за 

динамікою зміни цін на даний товар. Обґрунтувати вибір і зробити 

висновок про покупку товару у певному магазині. 

б) У стрічці пошуку ввести назву товару, перейти на сторінку з 

обраним товаром. Ознайомитися як працюють фільтри для уточнення 

товарних позицій, способи сортування, вибір регіону, спосіб 

відображення та ін. 

в) Ознайомитися із сервісами «Гід покупця», «Акції магазинів», 

«ТМ Виробники». Для яких цілей вони призначені. 
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2. Робота з дошками оголошень. 

а) Перейти на адресу http://olx.ua, ознайомитися із розділами 

допомоги «Як продавати і купувати?», «Правила безпеки», «Платні 

послуги». 

б) Ознайомитися із групами оголошень, вибором регіону. Вибрати 

одну групу, перейти у підгрупу. Уточнити вибір товару чи послуги 

доступними фільтрами. 

№ Група 

1. Дитячий світ 

2. Нерухомість 

3. Транспорт 

4. Робота 

5. Тварини 

6. Дім сад 

7. Електроніка 

8. Послуги 

9. Мода і стиль 

10. Хобі, відпочинок і спорт 

 

в) У стрічці пошуку задати товар для купівлі. Обрати 3 оголошення із 

пропозицією цього товару. Зробити висновок про доцільність здійснення 

покупки, проаналізувавши інформацію про кожного продавця. 

 

Оформити звіт про лабораторну роботу, описавши виконання всіх 

вищеперерахованих пунктів з відповідними скріншотами. 

Зберегти результати роботи: Lab6_шифр групи_Прізвище.doc . 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7.  

МАРКЕТИНГ ТА РЕКЛАМА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. 

 

Мета лабораторної роботи: Ознайомитися та проаналізувати 

особливості функціонування компаній, які надають послуги для Internet-

представництва комерційних структур. 

Порядок виконання: 

1/ Ввести адресу компанії Агентство Promodo 

(https://promodo.ua/ua/).  Перейти на сторінку. 

 

 

На сторінці є послуги які надає компанія, а саме, «Просування 

інтернет-магазинів», «Контентним проектам», «Малому та середньому 

бізнесу», «Міжнародним проектам».  
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2. Ознайомитися детально і зробити скріншоти з пункту «Послуги». 

ознайомитися з ними і заповннити таблицю. 

№ 

п/п 

Вид послуги Сутність послуги та її основне 

призначення (обсяг 50-100 слів) 

1 Пошуковий маркетинг  

2 Контекстна реклама  

3 Медійна реклама  

4 Cоціальний маркетинг  

5 Email-маркетинг  

6 Веб-аналітика  

7 Юзабіліті  

8 Консалтинг і аудит  

9 Hавчання  

10 Просування мобільних 

додатків 
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3. Ознайомитися і проаналізувати компанії, що надають послуги 

хостингу в мережі Internet. Зробити скріншоти. Результати звести у 

таблицю. 

Порівняння тарифних  

планів для 

№ 

п/п 

Web-адреса  

компанії 

Види 

основних 

послуг малого 

бізнесу 

середнього 

бізнесу 

великого 

бізнесу 

1 imena.ua     

2 hostinger.com.ua/     

3 besthosting.ua     

4 hostpro.ua     

5 ukraine.com.ua     

 

Оформити звіт про лабораторну роботу, описавши виконання всіх 

вищеперерахованих пунктів з відповідними скріншотами. 

Зберегти результати роботи: Lab7_шифр групи_Прізвище.doc . 

 



22 

РЕКОМЕНТОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ 

1. Електронна комерція : Навч. посібник / А. М. Береза, І. А. Козак, Ф. 

А. Левченко та ін. – К. : КНЕУ, 2012. – 326 с.  

2. Інтернет-магазин: організація, оподаткування, облік / Під ред. Я. 

Кавторєва. – X. : Фактор, 2009. – 128 с.  

3. Макарова М. В. Системи електронної комерції: створення, 

просунення, розвиток. Посібник для студентів ВНЗ. – К. : ПУЕТ, 

2011 . – 272 с.  

4. Меджибовська Н. С. Електронна комерція. – К. : Центр навч. л-ри, 

2014. – 384 с.  

5. Плескач В. Л., Затонацька Т. Г. Електронна комерція : підручник. – 

К. : Знання, 2007. – 535 с.  

6. Плескач В. Л. Технології електронного бізнесу. – К. : КНТЕУ, 2004. 

– 222 с.  

7. Правове регулювання електронної комерції. – Ірпінь : Нац. ун-т 

ДПС України, 2008. – 236 c.  

8. Яцюк Д. В. Реклама в Інтернеті : навч. посіб. /  Яцюк  Д.В., Київ. нац. 

торг.-економ. ун-т. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 295 

с. 

9. Тардаскіна Т. М. Електронна комерція : навчальний посібник / 

Тардаскіна Т. М., Стрельчук Є. М., Терешко Ю. В. – Одеса : ОНАЗ 

ім. О.С. Попова, 2011. – 244 с.  

10. Царьов Р. Ю. Електронна комерція : навчальний посібник з 

підготовки бакалаврів / Царьов Р. Ю. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. 

Попова, 2010. – 112 с.  

11. Шалева О. І. Електронна комерція : навч. посіб. – К. : Центр 

навчальної літератури, 2011. – 216 с.  



23 

12. Про електронну комерцію. Закон України від 03.09.2015 № 

0957 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text  

13. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні. Закон 

України від 05.04.2001 р. № 2346-ІІІ / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text 

14. Про електронний цифровий підпис. Закон України від 

22.05.2003 р. №852-IV / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/852-15#Text  

15. Про електронні документи та електронний документообіг. 

Закон України від 22.05.2003 р. №851-IV / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text  

16. Пушкар О.І., Грабовський Є.М. Віртуальні підприємства та 

електронний бізнес: конспект лекцій – Х.: ХНЕУ, 2008. - 47 с.  

17. Пономаренко Л. А., Філатов В. О. Електронна комерція : 

підручник / За ред. А. А. Мазаракі. – К. : КНТЕУ, 2002. – 443 с. 

 

Інформаційні ресурси 

18. https://uk.wikipedia.org/wiki/Електронна_комерція  

19. https://sites.google.com/site/elektronnakomercia05/istoria-rozvitku-

elektronnoie-komerciie  

20. https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-

UA&id=6d3d0ba1-219b-470a-a9b9-

a88f7dbf02ec&title=ElektronnaKomertsiia  



24 

 
Факультет економіки та менеджменту 

Кафедра управління інноваційною діяльністю та сферою послуг 

 
 

 
 
 
 
 
 

«ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС ТА ЕЛЕКТРОННА 
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методичні вказівки до виконання  
лабораторних робіт 

 
 

(для студентів напрямку 241 «Готельно-ресторанна справа» усіх форм навчання) 
 

 

Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з дисципліни 

“Електронний бізнес та електронна комерція” для студентів спеціальності 

241 “Готельно-ресторанна справа” денної та заочної форм навчання /  

В.А. Паляниця. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2020. – 24 с.  

 

 


