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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  5 

Галузь знань 

29 «Міжнародні 

відносини» 

Нормативна 

 

Модулів – 1 

Спеціальність 

292  «Міжнародні 

економічні відносини» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –2 1-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 
            (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 150 

3-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

Аудиторних -3 

самостійної роботи 

студента – 5 

Перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

34 год. . 

Практичні, семінарські 

18 год.  

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

 98 год.  

У тому числі 

індивідуальні завдання: 

– 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 2/3 

для заочної форми навчання -  

 
 

 

 

 

 



4 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни є формування у студентів цілісної системи знань про 

віртуальні процеси в системі світової економіки, розвиток мережевої економіки, 

ознайомлення з понятійно-термінологічним апаратом, що характеризує віртуальні 

явища в системі світової економіки. 

 

Завдання дисципліни: засвоєння теоретичних знань студентів з питань та 

проблематики віртуалізації та інформатизації світогосподарських процесів. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати:  

 основні поняття і категорії віртуальної і Інтернет-економіки; 

 основні тенденції і перспективи розвитку світової мережевої економіки; 

 основні моделі віртуалізації і  ціноутворення в мережевих утвореннях 

світового господарства; 

 основні моделі і правила ведення електронної комерції в умовах світової 

економіки; 

 принципи і правила роботи міжнародних електронних платіжних систем. 

 

вміти:  

 оцінювати тарифи і ціни у світовій віртуальній економіці; 

 користуватися міжнародними платіжними коштами; 

 визначати резерви і шляхи підвищення ефективності роботи національної 

економіки при залученні її до міжнародних мережевих форм економічної 

діяльності; 

 складати плани ведення мережевої комерції в умовах світового ринку товарів 

і послуг; 

 організувати роботу електронних служб підтримки економіко-сервісних 

процесів. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи віртуалізації світової економіки 

Тема 1. Поняття і принципи віртуальної економіки. 

Тема 2. Суть мережі Інтернет для розвитку товарних ринків в системі світового 

господарства. 

Тема 3. Основні напрями використання мережі Інтернет для ведення міжнародного 

бізнесу. 

Тема 4. Економіка віртуальний міжз’єднань: світовий аспект. 

 

Змістовний модуль 2. Сучасні прояви та перспективи віртуальних явищ на 

світогосподарських процесів 
Тема 5. Концепція електронного уряду і віртуалізації послуг. 
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Тема 6. Світова електронна комерція. Інтернет-торгівля. 

Тема 7. Міжнародні платіжні системи і віртуалізація фінансових ринків. 

Тема 8. Віртуальні системи міжнародного виробничого і побутового сектору.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма – 3 семестр Заочна форма  

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти глобальних економічно-фінансових проблем 

 

Тема 1. Поняття і 

принципи віртуальної 

економіки. 

16 2 2   12 

      

Тема 2. Суть мережі 

Інтернет для розвитку 

товарних ринків в 

системі світового 

господарства. 

18 4 2   12 

      

Тема 3. Основні напрями 

використання мережі 

Інтернет для ведення 

міжнародного бізнесу. 

18 4 2   12 

      

Тема 4. Економіка 

віртуальний 

міжз’єднань: світовий 

аспект. 

18 4 2   12 

      

Разом за змістовим 

модулем 1 
70 14 8   48 

      

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти глобальних економічно-фінансових проблем 

Тема 5. Концепція 

електронного уряду і 

віртуалізації послуг. 

18 4 2   12 

      

Тема 6. Світова 

електронна комерція. 

Інтернет-торгівля. 

18 4 2   12 

      

Тема 7. Міжнародні 

платіжні системи і 

віртуалізація фінансових 

ринків. 

20 6 2   12 

      

Тема 8. Віртуальні 

системи міжнародного 

виробничого і 

побутового сектору.  

24 6 4   14 

      

Разом за змістовим 

модулем 2 
80 20    50 

      

Усього годин  150 34 18   98       

Модуль 2 

ІНДЗ   - -  -   - - -  

Усього годин 150 34 18   98       

 

5.Теми практичних занять 
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№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Поняття і принципи віртуальної економіки.  

2 Тема 2. Суть мережі Інтернет для розвитку товарних ринків в системі 

світового господарства. 

 

3 Тема 3. Основні напрями використання мережі Інтернет для ведення 

міжнародного бізнесу. 

 

4 Тема 4. Економіка віртуальний міжз’єднань: світовий аспект.  

5 Тема 5. Концепція електронного уряду і віртуалізації послуг.  

6 Тема 6. Світова електронна комерція. Інтернет-торгівля.  

7 Тема 7. Міжнародні платіжні системи і віртуалізація фінансових ринків.  

8 Тема 8. Віртуальні системи міжнародного виробничого і побутового 

сектору.  

 

 Разом  16 

 

6. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Поняття і принципи віртуальної економіки.  

2 Тема 2. Суть мережі Інтернет для розвитку товарних ринків в системі 

світового господарства. 

 

3 Тема 3. Основні напрями використання мережі Інтернет для ведення 

міжнародного бізнесу. 

 

4 Тема 4. Економіка віртуальний міжз’єднань: світовий аспект.  

5 Тема 5. Концепція електронного уряду і віртуалізації послуг.  

6 Тема 6. Світова електронна комерція. Інтернет-торгівля.  

7 Тема 7. Міжнародні платіжні системи і віртуалізація фінансових ринків.  

8 Тема 8. Віртуальні системи міжнародного виробничого і побутового 

сектору.  

 

 Разом  100 

 

7. Методи навчання  

Під час викладання дисципліни використовуються наступні методи: лекції, 

підсумкові роботи, практичні заняття, самостійна робота з літературою. 

                          

8. Методи контролю  

Використовуються: підсумкова робота, проведення опитувань теоретичного 

матеріалу на практичних заняттях, перевірка домашніх завдань, розв’язання задач 

на практичних заняттях, екзамен. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти (очна форма) 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 
Підсумковий 

контоль 
Сума 

28 32 40 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 



7 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

0-59 

FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

F* 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

Робота студентів забезпечується всіма навчально-методичними засобами, 

необхідними для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: 

підручниками з фонду бібліотеки ДНУ (за рекомендованим переліком), 

методичними рекомендаціями для самостійної роботи студентів, конспектами 

лекцій, електронною бібліотекою першоджерел; навчально-методичними 

комплексами дисциплін, НМКД. 

 Студентам також рекомендується для самостійного опрацювання відповідна 

наукова література. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Апатова Н.В. Теория информационной экономики / Апатова Н.В. – 

Симферополь:  ЧП Бондаренко, 2005. – 336 с. 

2. Бугорский В.Н. Сетевая экономика: учебное пособие / В.Н. Бугорский. – М.: 

Финансы и статистика, 2008. – 256 с.: ил.  

3. Електронне урядування. Опорний конспект лекцій. Дзюба С.В., Жиляєв І.Б., 

Полумієнко С.К, Рубан І.А., Семенченко А.І. За ред. А.І. Семенченка. – Київ, 2012. 

– 267 с. 

4. Интернет-технологии в экономике знаний: учебник для студентов вузов / [авт. 

кол.: Н. М. Абдикеев, В. И. Бондаренко, Б. В. Евтеев и др.] ; под науч. ред. Н. М. 

Абдикеева. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 448 с. 

5. Кобелев, О. А. Электронная коммерция: учебное пособие для студентов вузов 

/ О. А. Кобелев ; под ред. С. В. Пирогова ; Моск. междунар. высш. шк. бизнеса 

"МИРБИС" (ин-т). - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К*, 2012. - 684 с. 

6. Макарова М.В. Електронна комерція / Макарова М.В. – К.: Вид. центр 

„Академія”, 2012. – 272 с. 

7. Міжнародний трансфер технологій: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / 

Дідківський М.І. — К., 2011. — 365 с. 

8. Смородинская Н.В. Глобализированная экономика: от иерархий к сетевому 

укладу. M.: ИЭ РАН, 2015. – 344 c. 

9. Стрелец И.А. Сетевая экономика: учебник / И.А. Стрелец. – М.: Эксмо, 2006. 

– 208 с.  

10. Тардаскіна Т.М. Електронна комерція: Навчальний посібник / Тардаскіна 
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Т.М., Стрельчук Є.М., Терешко Ю.В. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 244 с. 

11. Федишин І.Б. Електронний бізнес та електронна комерція / І.Б. Федишин. – 

Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 155 с. 
 

Допоміжна 

12. Алексунин, В.А. Электронная коммерция и маркетинг в интернете [Текст]: 

учебное пособие / В.А. Алексунин, В.В. Родигина. – 2-е изд. – М.: Дашков и К*, 

2006. – 214 с.  

13. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование: 

монография /Д.Лукьяненко, В. Колесов, А. Колот, Я. Столярчук и др.; под науч. ред. 

проф. Д.Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова.-К.: КНЭУ,2013.- 466с.  

14. Гриффин Р. Международный бизнес / Р. Гриффин, М. Пастей; Пер. с англ. под 

ред. А.Г.Медведева. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 1088 с. 

15. Евдокимов, Н.В. Раскрутка Web-сайтов. Эффективная Интернет-коммерция / 

Н.В. Евдокимов. – М.: Вильямс, 2008. – 160 с.: ил.  

16. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / 

Кастельс М.; под ред. О.И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 224 c. 

17. І.Л. Литовченко. Методологічні аспекти Інтернет-маркетингу: Монографія. — 

К.: Наукова думка, 2008. — 196 c. 

18. Манюшис А. Виртуальное предприятие как эффективная форма организации 

внешнеэкономической деятельности / А. Манюшис, В. Смольянинов, В. Тарасов  //  

Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 4. – С. 3-27. 

19. Попов В.М. Глобальній бізнес и информационные технологии. Современная 

практика и рекомендации / Попов В.М., Маршавин Р.А., Ляпунов С.И.; под ред. 

В.М. Попова. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 272 с. 

20. Ресурси та моделі глобального економічного розвитку : монографія / [Д. Г. 

Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка та А. 

М. Поручника ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський 

нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" [та ін.]. - К.: КНЕУ, 2011. - 703 с.  

21. Эймор Д. Электронный бизнес. Эволюция и революція / Эймор Д. – М.: 

Вильямс, 2001. – 320 с. 

 

12. Інформаційні ресурси 

1. Офіційний сайт Світової Організації Торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.wto.org. 

2. International Monetary Fund [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  //  

http://www.imf.org/. 

3.  The World Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

//http://www.worldbank.org. 

4.  About the Basel Committee [Електронний ресурс]. – Режим доступу :    

http://www.bis.org/about/index.htm. 

5.  Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – 
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ресурс]. - Режим доступу: www. futuresindustry. org  

8. Статистика України : науковий журнал [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу до журналу: www.ukrstat.gov.ua. 

9. Офіційний сайт Глобального Інституту МакКенсі [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.mckinsey.com/. 

10.  Federal Reserve All Statistical Releases [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

:  // http://www.federalreserve.gov/. 
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13. Структура рейтингової системи оцінювання 

 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

Кафедра міжнародної економіки і світових фінансів 

дисципліна__ВІРТУАЛІЗАЦІЯ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ__ 

Академічні групи _________________ВА-16-2________ 

Навчальний рік 2017/2018_    Семестр 3_____ 

 

Елементи контролю за 1 змістовним модулем 

Елементи контролю Максимальна 

кількість балів 

Експрес-контроль знань на лекційних заняттях (відповідь з 

урахуванням самостійно опрацьованого теоретичного 

матеріалу, за кожну відповідь – 1 бал) 

5 

Контроль знань на практичних заняттях (розв’язання задач, 

за кожну задачу – 3-5 балів) 
5 

Розв’язання домашніх завдань 6 

Підсумкова робота: письмовий контроль знань за 

теоретичними питаннями та задачами (2 питання по 2 бали 

та 2 задачі по 3 бали, 1 задача – 4 бали) 
12 

Разом 28 

Складання 1 змістовного модуля  7 тиждень 

Перескладання 1 змістовного модуля 8 тиждень 

Елементи контролю за 2 змістовним модулем 

Елементи контролю Максимальна 

кількість балів 

Експрес-контроль знань на лекційних заняттях (відповідь з 

урахуванням самостійно опрацьованого теоретичного 

матеріалу, за кожну відповідь – 1 бал) 

5 

Контроль знань на практичних заняттях (розв’язання задач, 

за кожну задачу – 3-5 балів) 
5 

Розв’язання домашніх завдань 7 

Підсумкова робота: письмовий контроль знань за 

теоретичними питаннями та задачами (2 питання по 2 бали 

та 2 задачі по 3 бали, 1 задача – 4 бали) 
15 

Разом 32 

Складання 2 змістовного модуля  15 тиждень 

Перескладання 1 змістовного модуля 17 тиждень 

 

Елементи підсумкового контролю 

Дати розгорнуту відповідь на 2 питання 20 балів 

Розв’язати евристичне завдання 10 балів 

Тестові завдання  10 балів 

Всього 40 балів 
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Викладач-екзаменатор: к.е.н., доцент кафедри міжнародної  економіки  і 

світових фінансів – Македон В.В. 

 

Викладач, який проводить практичні заняття: к.е.н., доцент кафедри 

міжнародної економіки і світових фінансів – Македон В.В. 

 

Затверджена на засіданні кафедри міжнародної економіки і світових фінансів 

протокол № 6 від 22.06.2017 р. 

 

 

Завідувач кафедри міжнародної економіки 

і світових фінансів                                                                                Литвин М.В. 


