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Силабус навчальної дисципліни 

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В 

МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЦІ» 

Спеціальність: 051 «Економіка» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 / 90 

Мова викладання Українська, англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

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. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

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. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

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. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

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; 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. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни. Теоретичні основи й принципи створення ІС у 

міжнародній економіці на різних рівнях управління. Структура ІС 

та їх головні компоненти. Розвиток та застосування ІС обробки 

даних на об’єктах управління різного рівня. Автоматизована 

обробка міжнародної економічної інформації. Основні види 



інформаційних систем: управлінські, експертні, системи підтримки 

прийняття рішень. Використання комп’ютерної мережі Інтернет в 

міжнародному бізнесі. Функціонування інформаційних систем як 

необхідної умови розвитку міжнародної економіки 

Види занять: лекції, практичні заняття. 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, евристичний, дослідницький, алгоритмічний, 

творчий 

Форми навчання: денна/заочна/ заочна форма з використанням 

технологій дистанційного навчання. 

Пререквізити Базові знання з міжнародної економіки. 

Пореквізити Глобальна економіка. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Ситник В. Ф., Краева О. С. Технологія автоматизованої обробки 

економічної інформації: навчальний посібник/ М-во освіти 

України.; КНЕУ.  – Київ, 1998. – 200 с. 

Фабричев В. А., Боровик В.М. Інформаційні системи і технології 

підприємства: навчальний посібник/ Національний авіаційний 

університет; МОН.  – Київ, 2008. – 100 с. 

Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: 

навчальний посібник/ КНЕУ.  – Київ, 2001. – 400 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38428 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318420&lang=uk-

UA 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Тестовий контроль, письмові роботи 

Диференційований залік 

Кафедра Міжнародної економіки 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ   Андрієнко Марія Михайлівна 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: к.е.н.  

Профайл викладача:  

http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki-povitryanogo-

transportu/sklad-kafedri/2-uncategorised/325-andrienko-mariya-

mikhajlivna  

Тел.: (044) 406-77-05 

E-mail: andrienko2008@ukr.net 

Робоче місце: Україна, 03058, м. Київ,  

пр. Космонавта Комарова 1, 

корпус 2, каб.403-а 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com 

Розробник          Андрієнко М.М. 

Завідувач кафедри        Мізюк С.Г. 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=15780&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=15780&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=15780&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=190427&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=190427&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=190427&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=28632&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=28632&lang=uk-UA
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38428
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318420&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318420&lang=uk-UA
http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki-povitryanogo-transportu/sklad-kafedri/2-uncategorised/325-andrienko-mariya-mikhajlivna
http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki-povitryanogo-transportu/sklad-kafedri/2-uncategorised/325-andrienko-mariya-mikhajlivna
http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki-povitryanogo-transportu/sklad-kafedri/2-uncategorised/325-andrienko-mariya-mikhajlivna

