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“СИСТЕМИ ДЖЕРЕЛ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ” 
 

1. “СИСТЕМИ ДЖЕРЕЛ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ” ВИВЧАЄ: 
 
Дисципліна «Системи джерел торговельно-економічної інформації» вивчає природу, 
зміст, специфіку та закономірності розповсюдження міжнародної інформації у 
сучасному світі, інформаційні ресурси та інформаційні потреби суспільства, 
специфіку інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних економічних 
відносинах, засоби і методи добування й обробки документів міжнародної інформації, 
міжнародну інформаційну діяльність та її види, інформаційну політику міжнародних 
організацій, технології міжнародної інформації. 
 
А. Короткий опис змісту дисципліни 
Дисципліна «Системи джерел торговельно-економічної інформації» забезпечує 
формування професійних знань та умінь студентів, передбачених освітньо-
кваліфікаційною характеристикою спеціалізації «Світова торгівля». Тематичне 
наповнення дисципліни відповідає актуальному запиту на формування професійних 
компетентностей у студентів освітнього ступеня магістр галузі знань «Міжнародні 
відносини» спеціальності «Міжнародні економічні відносини» спеціалізації «Світова 
торгівля» і є обов’язковою в циклі професійної підготовки студентів.  
 
Детальна інформація щодо змісту тем дисципліни подана у Робочій програмі 
дисципліни, яка є доступною на KNUTE One-drive чи на кафедрі світової економіки (д-
305).  
Обсяг:  9 кредитів  (270 годин) 
Мова викладання: украı̈нська 
 
Пререквізити: базові знання із  таких дисциплін:  «Міжнародна торгово-економічна 
інформатика», «Інформація в міжнародній торгівлі», «Економічна інформатика», 
«Міжнародні торговельно-економічні організації», «Міжнародні економічні 
відносини».  

 
Форми поточного контролю:  
Семінарські заняття: 14X3 = 42 бал 
Колоквіуми (представлення та обговорення міні-проєктів) : 2Х5 = 10 балів 
Підсумкове науково-практичне обговорення з обраної тематики: 1Х8=8 бали 
Розв’язання ситуаційних завдань: 5 завдань Х2 = 10 балів,  
Модульний контроль: 3Х10 балів = 30 балів.  
 
Форми підсумкового контролю:  
Письмовий іспит: 
100 балів, який складається із наступних частин контролю знань: 
тестування: 40 балів 
ситуаційне завдання: 2 завдання по максимум 10 балів кожне = 20 балів 
есе на задану тему 40 балів,  
 
Навчально-методичне забезпечення: матеріали для підготовки до лекцій, лекційні 
матеріали та презентації, завдання до практичних занять, додаткова рекомендована 
література знаходиться на KNUTE One-Drive (доступ для студентів відкривається на 
початку першої лекції). Підготовка до лекцій та ознайомлення з додатковою 
літературою спрямована на краще сприйняття лекційного матеріалу, з метою 
повноцінного опанування дисципліни 
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5. Міжнародна інформація: терміни і коментарі. Навчальний посібник 

/Макаренко Є.А., Рижков М.М., Кучмій О.П., Фролова О.М. – Вид. 2- ге, доповн. та 

переробл. – К.: Центр вільної преси, 2016. – 518 с. 

6. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології : підруч. для 
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Перед початком вивчення дисципліни рекомендується ознайомитися з наступними 
веб-сайтами: 
 
Офіційний сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності [Електронний 

ресурс]. – 2021 – Режим доступу до ресурсу: https: 

https://www.wipo.int/portal/en/index.html. 

Офіційний сайт Групи світового банку [Електронний ресурс]. – 2021. – Режим доступу 

до ресурсу: https: https://www.worldbank.org/. 

Офіційний сайт Комісії Організації Об’єднаних Націй з права міжнародної торгівлі 

[Електронний ресурс]. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: 

https://uncitral.un.org/en/about. 

Офіційний сайт конференції Організації об’єднаних націй з торгівлі та розвитку 

[Електронний ресурс]. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.un.org/ru/ga/unctad/. 

Офіційний сайт Міжнародної організації праці [Електронний ресурс]. – 2021. – Режим 

доступу до ресурсу: https: https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm. 

Офіційний сайт Міжнародної торговельно-промислової палати [Електронний ресурс]. 

– 2021. – Режим доступу до ресурсу: https: https://iccwbo.org/. 
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