
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
для спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». 

1. Код: ПМП 1. 
2. Назва: Інформатизація світогосподарського розвитку 

3.Тип: Обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  5. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 10. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Поляков М. В. 

кандидат економічних наук, доцент каф. міжнародних економічних відносин. 

9. Результати навчання: 
Набуття, засвоєння та формування студентами теоретичних знань, умінь та практичних 

навичок в управлінні міжнародним бізнесом, форм, методів та механізмів реалізації 

міжнародних економічних відносин в бізнесовій сфері. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: 
 «Міжнародна економіка», «Інформатика та комп'ютерна техніка», «Економіка зарубіжних 

країн», «Інформаційні системи в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю» та 

дисциплін, що безпосередньо формують компетенції фахівця відповідного напряму 

підготовки.  

12. Зміст курсу: Дані, інформація, знання, розуміння, мудрість як категорії інформаційного 

простору. Інформаційна  система. Глобальний характер інформаційних систем. Найближчі 

перспективи розвитку процесів інформатизації суспільства. Класифікація системи 

інформації/ Глобальні економічні процеси в умовах інформатизації Перетворення 

суспільства в результаті інформатизації Міжнародна інформаційна мережа Інтернет у 

економічній діяльності. Роль інформатизації в економічному розвитку сучасних 

міжнародних компаній. Міжнародні компанії з виробництва інформаційних технологій.  

Електронний інформаційний продукт.  Електронна  інформаційна послуга.  Візуальні 

пошукові системи.  

Основні особливості створення  сайту у світовій мережі Інтернет. Компанії-виконавці 

Інтернет-проектів. Впровадження електронної комерції в міжнародній компанії. Робота на 

віртуальному міжнародному ринку. Сайт електронного магазину. Процес управління 

інвестиціями в інформаційні технології. Комерціалізація.процесу поширення  новітніх 

технологій.   Характеристика загроз безпеці інформаційних систем. Державно-правове 

регулювання захисту інформації на Україні та у світі. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Закон України «Про інформацію» № 267 від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – № 48. –  1992 – Ст. 650. 

2. Сазонець О. М. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною 

діяльністю: Навч. посібник/ О. М. Сазонець. – К: «Центр учбової літератури», 2014. − 256 с. 

3.  Сазонець О. М. Інформатизація світогосподарського розвитку: навч. посіб.  / О.М. 

Сазонець. − К.: Центр учбової літератури, 2008 – 224 с. 

4. Sazonets O. Evaluation of information security of corporative economics / O. Sazonets, Z. 

Valiullina, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. – 60 p. 

5. Сазонець О. М. Інформатизація світогосподарського розвитку: навч. посіб.  / О. М. 

Сазонець. − К.: Центр учбової літератури, 2008 – 224 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. практичних робіт, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 10 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, усне / письмове опитування. 

16. Мова викладання: Українська. 

 

 

Завідувач кафедри міжнародних  

економічних відносин     О.М. Сазонець, д.е.н., професор 

 

 

 

                                      П Е Р Е К Л А Д    А Н Г Л І Й С Ь К О Ю 

                               DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT 

                                 for specialty 292 "International economic relations". 

1. Code: PMP 1. 

2. Title: Informatization of the world economic development. 

3. Type: compulsory. 

4. Higher education level: the 2nd (Master's degree). 

5. Year of study when the discipline is offered: 5. 

6. Semester when the discipline is studied: 10. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:                 
Poliakov M.V., Candidate of Economic Sciences, associate professor of the department of 

international economic relations.  
9. Results of studies: after having studied the discipline the student must:  

−  have acquired, mastered and formed theoretical knowledge, abilities and practical skills in managing 

the international business; 

–  have a competent knowledge of the forms, methods and mechanisms of implementing 

international economic relations in the business sphere. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 

measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
 "International economics", "Informatics and computer engineering", "Economics of foreign 

countries", "Information systems in the management of foreign economic activity" and disciplines 

that directly form the competence of an expert in the appropriate field of training. 

12. Course contents: Data, information, knowledge, understanding, wisdom as the categories of 

information space. Information system. Global nature of information systems. The nearest prospects 

of developing processes for the society informatization.. Classification of the information system. 

Global economic processes in terms of the informatization. The society transformation as a result of 

its informatization. The international information network Internet in the economic activity. The 

role of informatization in the economic development of modern international companies. 

International companies producing information technologies. Electronic information product. 

Electronic information service. Visual retrieval systems. 

The main features of creating a website in the world network Internet. Companies implementing 

Internet projects. Implementation of e-commerce in an international company. Work in the virtual 

international market. E-shop website. The process of managing investments in information 

technology. Commercialization of disseminating the advanced technologies process. Characteristics 

of threats to information systems security. State and legal regulation of information security in 

Ukraine and in the world. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Recommended educational editions: 
1. Law of Ukraine "On Information" No. 267 of October 2, 1992 // Bulletin of the Supreme Council 

of Ukraine. – No. 48. –  1992  –  Art. 650. 

2. Sazonets O. M. Information systems and technologies in the management of foreign economic 

activity: teaching. manual / O.M. Sazonets – K.: "Centre for Educational Literature", 2014.– 256 p. 

3. Sazonets O. M. Informatization of the world economic development: teaching manual / O. M. 

Sazonets.  –  K.: "Centre for Educational Literature", 2008  –  224 p. 

4. Sazonets O.M. Evaluation of corporative economics information security / O.M. Sazonets, Z.V. 

Valiullina, LAP LAMBERT Academic Publishing house, 2016. – 60 p. 

5. Sazonets O. M. Informatization of the world economic development: teaching manual / O. M. 

Sazonets. –  K.: "Centre for Educational Literature", 2008  –  224 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical classes – 16 hours, independent work – 58 hours. Total – 90 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing 

business and role games, case methods, individual and group research tasks, using multimedia 

presentations. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100 - point scale. 

Final control: test at the end of the 10
th

  semester.  

Current control (100 points): testing, oral /written questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of the international economic relations department, 

Doctor of Economics, professor                                                  O.M. Sazonets 

 

Переклад виправив та відредагував П.І.Мігірін  

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


