
Інформаційні системи і технології у фінансах 

Мета курсу – набуття студентами теоретичних і практичних знань з основ 

створення та функціонування автоматизованих систем у фінансово-кредитній сфері та 

методології автоматизованого розв’язання комплексів фінансових задач. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Інформаційні системи і технології у фінансах» 

має безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Економіка підприємства», 

«Теорія управління», «Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності» 

«Планування та організація діяльності підприємства», «Менеджмент», «Реінжиніринг 

бізнес-процесів та бізнес-моделей», «Аналіз фінансово-господарської діяльності», 

«Управління ІТ-проектами», «Технологія створення програмного продукту» , тощо. 

 Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: знання та розуміння предметної області професійної діяльності, 

застосування методів наукового пізнання; здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу, пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел у предметному 

полі здійснення практичної діяльності у фінансово-кредитній сфері. 

 Програмні результати навчання: 

знати: теоретичні основи організації та функціонування систем обробки банківської та 

фінансової інформації; задачі, які розв’язуються установою; методи фінансово-

економічних розрахунків; організацію та методологію розв’язання комплексів задач 

банківської та фінансової діяльності в установах різного типу; інформаційне 

забезпечення, структуру управління та взаємозв’язок задач у фінансовій і банківській 

сферах; 

вміти: використовувати базові програмні засоби та готові пакети прикладних програм 

для обробки фінансової інформації в умовах функціонування як окремих АРМ, так і 

їхньої мережі; професійно оцінювати якість пакетів прикладних програм, які 

призначені для автоматизації обробки даних у банківських та фінансових установах; 

аналізувати отримані результати; 

володіти: умінням виявляти сутність та особливості застосування різноманітних 

інструментів у процесі здійснення банківської та фінансової діяльності; здатністю 



розв'язувати складні операційні проблеми і вирішувати задачі в умовах невизначеності 

із застосуванням сучасних управлінських підходів, методів та прийомів; умінням 

застосовувати сучасні підходи щодо побудови автоматизованих систем; здатністю 

впровадження інформаційних технологій в управлінні фінансами, системах оброблення 

фінансової інформації, тощо. 

Зміст і структура навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології у 
фінансах». Інформаційні системи і технології в фінансово-кредитних установах. 
Фінансово-кредитна інформація як об’єкт автоматизованої обробки. Фінансова та 
кредитна системи. Інформаційні системи та технології оброблення фінансової 
інформації. Автоматизовані системи фінансових та банківських 
установ. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів 
України (АІАСМФУ). Автоматизована система Державного казначейства України 
(АСК). Інформаційно-аналітична система Державної податкової служби України (ІАС 
ДПС). Інформаційна система Національного банку України (ІСНБУ). Національна 
система масових електронних платежів (НСМЕП). Моделі і методи фінансово-
економічних розрахунків. Застосування засобів EXCEL для проведення фінансового 
аналізу. Створення та використання баз даних для обробки фінансової інформації 
засобами ACCESS. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 105 

годин, у т. ч. – 36 години аудиторних занять і 69 годин – самостійна та індивідуальна 

робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 


