
Міжнародні інформаційні системи та технології 
 
Мета курсу – ознайомлення студентів з основними теоретичними знаннями 

про сутність, завдання й закономірності міжнародних інформаційних систем та  
використання сучасних інформаційних технологій. 
Міжпредметні зв’язки. Курс «Міжнародні інформаційні системи та технології» має 
безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Інформаційно-аналітична 
діяльність у міжнародних відносинах», «Основи міжнародних інформаційних 
відносин», «Міжнародний бізнес», «Міжнародні відносини та світова політика», 
«Міжнародна інформація» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: готовність до застосування методів та інструментальних засобів 
дослідження об’єктів професійної діяльності у сфері міжнародних інформаційних 
систем та технологій. 

Програмні результати навчання: 
знати:  

• теоретичні питання стосовно концептуальних питань міжнародної інформації, 
міжнародних систем та технологій;  
• історію методологію міжнародних інформаційних систем та технологій, 
класифікацію міжнародних інформаційних систем;  
• структуру міжнародних інформаційних систем; 
• класифікацію міжнародних інформаційних технологій;  
• теоретичні питання структури мережі Інтернет;  
• функціонування основних сервісних режимів мережі Інтернет; 
• пошукові технології мережі Інтернет; 

вміти:  
• правильно використовувати інструментарій супермагістралі Internet для пошуку 

інформації та її аналізу;  
• використовувати технологію пошуку різних інформаційних систем для 

виконання завдання аналізу інформації; 
• практично використовувати інструментарій мережі Internet для електронного 

листування та режиму телеконференцій;  
володіти:  

• вмінням аналізувати переваги і недоліки впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій у різні сфери суспільного життя; 
• визначити показники розвитку інформаційного суспільства; 
• визначити компоненти і чинники формування іміджу держави на міжнародній 
арені; 
• аналізувати політичні ідеології та їхній вплив на систему міжнародних 
відносин, тощо. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 



МІЖНАРОДНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ. ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СУПЕРМАГІСТРАЛІ INTERNET Розвиток цивілізації та 
інформатизація суспільства. Сучасні міжнародні інформаційні системи. Основи 
теорії міжнародної інформації. Класифікація та архітектура міжнародних 
інформаційних систем. Універсальні гібридні інформаційні системи. Спеціалізовані 
гібридні міжнародні інформаційні системи. Мережеві міжнародні інформаційні 
системи. Інформаційна супермагістраль Internet. Мережеві з'єднання Internet. 
Основні принципи роботи та функціонування Internet. 

ОСНОВНІ ВИДИ МІЖНАРОДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. 
Владні міжнародні інформаційні системи. Науково-технічні міжнародні 
інформаційні системи. Соціальні міжнародні інформаційні системи. Фінансово-
економічні міжнародні інформаційні системи. Інформаційні системи міжнародних 
організацій. Поняття інформаційних технологій. Основні пошукові технології 
мережі Internet. Технологія програмування Web-сторінок системи WWW  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 
90 годин, у т. ч. – 36 години аудиторних занять і 54 годин – самостійна та 
індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 


