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Дисципліна вільного вибору студента 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є автоматизована обробка економічної інформації, 

інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної логістики та фінансових 

установ, інформаційні системи, комп’ютерні мережі, новітні засоби обчислювальної техніки, 

інтелектуальні інформаційні технології. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів фундаментальних теоретичних та 

практичних знань з основ створення та функціонування комп’ютерних систем і технологій в 

управлінні економікою на різних рівнях ієрархії; підготовка фахівців у галузі розробки та 

застосування інформаційних систем та технологій у міжнародній економіці. 

 

Основні завдання 

Завданнями навчальної дисципліни є: формування уявлення про соціально-економічні 

аспекти розробки й функціонування сучасних інформаційних систем трансграничного характеру; 

набуття практичних навичок використання таких інформаційних систем у професійній діяльності 

фахівця з міжнародної економіки. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалавра 

Навчальна дисципліна взаємопов’язана із такими дисциплінами як “Інформатика”, 

„Міжнародна економіка”, “Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці”,  “Економіко-

математичні методи та моделі”. 

 

Вимоги до знань і умінь: 

Вивчення навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології в міжнародній 

економіці” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки бакалавра, за якого він 

повинен: 

а) знати: 

– основні поняття, проблеми і роль інформаційних технологій та інформаційних систем в 

міжнародній економіці; 

– інформаційні системи для міжнародних міжбанківських розрахунків, для 

мультинаціональних корпорацій, для технічного аналізу міжнародних валютних, товарних і 

фондових ринків, для пошуку інформації; 

– програмні продукти для автоматизації оформлення митних процедур; 

– принципи міжнародного електронного обміну комерційними і фінансовими даними; 

– види інформаційних технологій. 

б) уміти: 

– орієнтуватись в широкому спектрі інформаційних систем та технологій для забезпечення 

функціонування на належному рівні міжнародної економіки; 

– об'єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються на міжнародних ринках; 

– здійснювати аналіз і прогнозування розвитку національного та міжнародних ринків; 

– обробляти міжнародну економічну інформацію за допомогою відповідних прикладних 

програм. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Теоретичні основи й принципи створення ІС у міжнародній економіці на різних 

рівнях управління. 



Тема 2.      Структура ІС та їх головні компоненти. Розвиток та застосування ІС обробки 

даних на об’єктах управління різного рівня. 

Тема 3.      Автоматизована обробка міжнародної економічної інформації. 

Тема 4.      Основні види інформаційних систем: управлінські, експертні, системи підтримки 

прийняття рішень. 

Тема 5.      Використання комп’ютерної мережі Інтернет в міжнародному бізнесі. 

Тема 6.      Функціонування інформаційних систем як необхідної умови розвитку міжнародної 

економіки. 

 

Кафедра: економічної кібернетики. 

Мова викладання: українська. 

Форми організації навчального процесу: лекції, лабораторні заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доц. Шевчук І.Б. 
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