
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: КВ 3.2. 
2. Назва: Інформаційні системи та технології в управлінні ЗЕД. 

3.Тип: Вибірковий.  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  4. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Срібна Є.В. кандидат 

економічних наук, старший викладач. 

9. Результати навчання: Набуття, засвоєння та формування студентами системи 

теоретичних знань і практичних навичок у сфері інформаційних систем і технологій в управлінні 

ЗЕД. Ознайомлення з базовими стандартами і принципами інформаційного забезпечення ЗЕД. 

Вивчення автоматизації планово-економічних розрахунків ЗЕД.  

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

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Економіка зарубіжних 

країн», «Міжнародні економічні відносини», «Європейська інтеграція» та дисципліни, що 

безпосередньо формують компетенції фахівця відповідного напряму підготовки.  

12. Зміст курсу: Теоретичний огляд інформаційних систем управління ЗЕД. Нормативно-

правова база інформаційного забезпечення ЗЕД. Автоматизація у системі управління ЗЕД. 

Електронний обмін системи ЗЕД. Міжнародний обмін повідомлень. Інформаційне 

забезпечення між банками та комерційними структурами ЗЕД. Облік та звітність у сфері ЗЕД 

на базі інформаційних систем. Діючі мережі в зовнішньоекономічній діяльності.  

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / 

Под ред.Трибулина И.Т. – М : Финансы и статистика, 2000. – 416с. : ил 

2. Внешнеэкономические сделки. Таможенное оформление в схемах. – 
Днепропетровск, 2000. – 52 с. 

3. Гужва В. М. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі: навч. посіб. / В. М. 
Гужва, А. Г. Постєвой. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2002. – 458 c. 

4. Згуровський, М. З. Вступ до комп'ютерних інформаційних технологій : Навч. 
посібник / М. З. Згуровський, В. М. Міхайленко. – К : Європейського університету фінансів, 
2000. – 265c 

5. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих 
навчальних закладів/ За ред. Пономаренка В.С. – К.: Академія, 2002. – 544 с 

6. Маслов В.П. Інформаційні системи і технології в економіці: Навч. Посібник. – 
К.: Слово, 2005. – 264 с 

7. Яковлєв Ю.П. Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій: 
Навч. посібник.- К: Центр навчальної літератури, 2006.- 376с. 

4. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, використання мультимедійних засобів, елементи проблемної 

лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та рольових ігор, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання.  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 6 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, усне / письмове опитування; 

16. Мова викладання: Українська. 

Завідувач кафедри економіки підприємства  

і міжнародного бізнесу     Н.Б.Кушнір, к.е.н., професор 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL SUBJECT 
1. Code: КВ 3.2. 
2. Title: Information Systems and Technologies in the Management of FEA 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level:   the first (Bachelor's degree); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3 

6. Semester when the discipline is studied: 6 

7. Number of established ECTS credits: 3 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Y.V.Sribna, Ph.D., 

senior lecturer 
9. Results of studies: 

Acquisition, mastering and formation of systems of theoretical knowledge and practical skills in the 

field of information systems and technologies in the management of foreign economic activity. 

Knowledge with basic standards and principles of information support of foreign economic activity. 

Study of automation of planning and economic calculations of FEA. 

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

measures  
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Economy of foreign countries», 

«International economic relations», «European integration» and disciplines that directly form the 

competence of a specialist in the field of training. 

12. Course contents::  
Theoretical review of FEA management information systems. Regulatory and legal base of 

information support of foreign economic activity. Automation in the FEA management system. 

Electronic exchange of foreign economic activity system. International messaging. Information 

support between banks and commercial structures of foreign economic activity. Accounting and 

reporting in the field of foreign economic activity on the basis of information systems. Existing 

networks in foreign economic activity. 

13. Recommended educational editions:  
1. Automated information technology in economics: Textbook / Edited by Tribulina IT - M: 

Finance and Statistics, 2000. - 416p. 

2. Foreign economic transactions. Customs clearance in schemes. - Dnipropetrovsk, 2000. - 52 p. 

3. Guzhva V.M Information systems in international business: textbook. way. / VM Guzhva, AG 

Posteva. - 2nd ed., Ext. and processing. - К .: КНЕУ, 2002. - 458 p. 

4. Zgurovskyi, M.Z. Introduction to computer information technology: Textbook/ M.Z. Zgurovskyi, 

V.M. Mikhailenko. - K: European University of Finance, 2000. – 265 p. 

5. Information systems and technologies in economics: A guide for students of higher education / 

Ed. Ponomarenko V.S.- К .: Academy, 2002. - 544 p. 

6. Maslov V.P. Information systems and technologies in economics: Textbook.- К .: Slovo, 2005. - 

264 p. 

7. Yakovlev Yu.P. Economics of trade with the use of information technology: Textbook. manual.- 

K: Center for Educational Literature, 2006.- 376p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 16 hours, practical classes – 14, independent work – 60 hours. Total - 90 hours 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of 

business and role games, case studies, individual and group tasks of scientific research, using 

multimedia tools. 

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

Final control: test at the end of the 6 semester 

Current control (100 points): testing, questioning  

16. Language of teaching:  Ukrainian language. 
 

Head of the Department      N.B. Kushnir, PhD, Professor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


