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ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ №1, №2 

Контрольна робота  №1, №2 з дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні 

зовнішньоекономічною діяльністю» виконується студентом після вивчення всього теоретичного 

матеріалу. 

Завдання контрольної роботи №1 (Теоретична частина) виконуються в залежності від ва-

ріанта, який обирається студентом за наступною таблицею. 

Завдання контрольної роботи №2 (Практична частина) виконуються в залежності від варіанта, 

який вже обрав студент  і оформлюється за допомогою презентації Microsoft PowerPoint. 

 

 

Перелік тем 

1. Етапи розвитку інформаційних технологій. 

2. Види сучасних інформаційних технологій. 

3. Електронний обмін даними. 

4. Міжнародна платіжна система TARGET 

5. Платіжна система Fedwire. 

6. Платіжна система CHIPS. 

7. Міжнародна міжбанківська мережа SWIFT. 

8. Поняття та загальна концепція побудови ІСМ. 

9. Системи класу MRP II. 

10. Системи класу ERP. 

11. Cистеми класу CSRP. 

12. Система управління відносинами з клієнтами CRM. 

13. Особливості інформаційних систем для МНК. 

14. Інформаційна організація Рейтер. 

15. Інформаційна система доу-джонс tелерейт (dow jones telerate). 

16. Система Teletrac. 

17. Інформаційна система Bloomberg. 

18. QDPro як інструмент для ведення ефективної зовнішньоекономічної діяльності. 

19. Комплекс програм з митного законодавства України MD Office. 

20. Зарубіжні центри обробки баз даних. 

21. Методи фінансово-економічної оцінки інвестиційних проектів впровадження інформаційних 

систем.  

22. Метод управління загальною вартістю володіння інформаційними системами. 
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23. Використання міжнародних інформаційних систем продажу та бронювання авіаквитків в 

процесах управління комерційною діяльністю. 

24. Огляд міжнародних інформаційних систем продажу та бронювання авіаквитків. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

Контрольне завдання № 1 виконується за допомогою Microsoft Word надається па перевірку 

у роздрукованому вигляді, оформлене відповідно до вимог №1*. 

 *Вимоги №1:  

Встановлені наступні формати: 

 аркуш формату А4 (210х297 мм); 

 поля: зліва не менше як 25 мм, справа – не менше як 10 мм, зверху та знизу – не менше як 

20 мм; 

 міжрядковий інтервал 1,5; 

 шрифт Times New Roman; 

 кегль шрифту 14;  

 назви розділів/підрозділів роботи – напівжирний шрифт кегль 14, крапка в кінці назви не 

ставиться; 

 цифри розділів/підрозділів – арабські.  

 Основні правила оформлення та змісту роботи:  

 Структура роботи: 

 1. Титульний аркуш 

 2. Зміст  

 3. Вступ 

 4. Основна частина 

 5. Висновки та пропозиції 

 6. Список використаної  літератури 

Контрольне завдання № 2 надається па перевірку у роздрукованому вигляді оформлене 

відповідно до вимог № 2* (до неї додається електронний варіант з використанням Microsoft 

PowerPoint). 

*Вимоги №2   

Методичні вказівки до формування структури слайдів презентації:  

При підготовці слайдів варто врахувати те, що набір слайдів повинен мати чітко виражену 

структуру, основними елементами якої є: 

а) допоміжні слайди: 

- титульний слайд; 

- зміст; 

- заключний слайд; 

б) слайди основного тексту: 

- текстовий слайд; 

- таблиця; 

- організаційна структура; 

- діаграма; 

- малюнок, фотографія, кліп; 

- схема та інші слайди. 

У структурі слайдів презентації використовується велике число комбінованих слайдів, що 

включають у себе і таблицю, і діаграму, і текст чи їхні фрагменти одночасно. Усі слайди (крім 

порожнього) містять заголовок. 

Розміщення слайдів визначається змістом і внутрішньою структурою повідомлення, титульний 

і заключний слайди є обов'язковими елементами презентації.  

 

 


