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Силабус навчальної дисципліни 

«Інформаційні системи і технології у 

фінансово-кредитних установах» 
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 

072 Фінанси, банківська права та страхування 

Освітньо-професійна програма: 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Обов’язкова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Інформаційні системи і технології у 

фінансово-кредитних установах» є невід'ємною частиною фахової 

підготовки майбутніх фахівців з питань управління складними 

економічними системами та вмінням використання у професійній 

діяльності фінансиста в умовах стрімкого розвитку інформаційних 

технологій.  

Пропонована навчальна дисципліна «Інформаційні системи і 

технології у фінансово-кредитних установах» підготовлена 

відповідно до вимог освітньо-професійного ступеня «фаховий 

молодший бакалавр» і розрахована на студентів, які мають достатній 

рівень знань з інформатики. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення дисциплін «Інформаційні системи і 

технології у фінансово-кредитних установах» є сучасні комп’ютерні 

технології, основні методи обробки економічної інформації та 

використання прикладного програмного забезпечення для діяльності 

в фінансових та банківських структурах, а також локальної та 

глобальної мережі Інтернет. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Мета навчальної дисципліни є формування знань з організації та 

функціонування інформаційних систем і технологій у фінансових, 

банківських установах України. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової 

науки, особливості функціонування фінансових систем. 

Дотримуватися вимог законодавства для забезпечення 

правомірності професійних рішень. 

Застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності 

для вирішення професійних завдань. 
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Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення 

для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

Здійснювати пошук, відбір та опрацювання інформації з різних 

джерел у процесі професійної діяльності. 

Вміти розв’язувати складні задачі у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності. 

Застосовувати інновації у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Виявляти навички самостійної роботи та роботи в команді, 

демонструвати гнучке мислення, відкритість до нових знань. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Здатність самостійно виконувати складні завдання у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне 

забезпечення для отримання й обробки даних у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати рівень професійної підготовки. 

Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ І 

Тема 1. Інформаційні системи і технології, їх роль в управлінні 

економікою 

Тема 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису 

Тема 3. Організація позамашинної інформаційної бази 

Тема 4. Організація машинної бази 

Тема 5. Створення комп’ютерних технологій 

Тема 6. Режим роботи ЕОМ 

МОДУЛЬ ІІ 

Тема 7. Створення і функціонування інформаційних систем 

Тема 8. Автоматизація внутрішньобанківських  розрахункових, 

кредитних і депозитних операцій 

Тема 9. Автоматизація оброблення інформації у податковій 

системі України 

Тема 10. Електронна пошта і система міжбанківських електронних 

платежів 

Тема 11. Міжнародна електронна мережа міжбанківських 

розрахунків 

Тема 12. Автоматизація масових платежів, електронні гроші. 

Пререквізити 

Дисципліна «Інформаційні системи і технології у фінансово-

кредитних установах» може вивчатись студентами після набуття 

окремих компетентностей на дисциплінах «Інформатика та 

комп’ютерна техніка», «Фінанси», «Бухгалтерський облік» та інших.  
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Постреквізити 

Дисципліна «Інформаційні системи і технології у фінансово-

кредитних установах» є базовим для проходження виробничої 

практики та написання курсових робіт. А також може бути 

використано для подальшого навчання за рівнями вищої освіти та в 

професійній діяльності. 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 
1. Про інформацію: Закон України вiд 02 жовтня 1992 року № 

2657-XII 

2. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах: Закон України від 05 липня 1994 року № 80/94-ВР 

3. Про національну депозитарну систему та особливості 

електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10 

грудня 1997р. № 710/97-ВР 

4. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 

04 лютого 1998 року №74/98-ВР 

5. Аніловська Г.Я. Інформаційні системи і технології в 

банківській сфері / Г.Я.  Аніловська, І.Р. Чуй, М.Л. Вус, Т.М. 

Стоколоса. – Л.: ЛКА, 2008. – 332с. 

6. Страхарчук А.Я. Інформаційні системи і технології в банках / 

А.Я. Страхарчук, В.П. Страхарчук. – К.: УБС НБУ, 2017. – 515с. 

Допоміжна 

1. Голян В.В. Напрямки реалізації автоматизованих систем баз 

даних обслуговування клієнтів / В.В. Голян, А.Г. Коваленко, В.С. 

Чувалджян. // Право і безпека. - 2010. - № 2. - С.267-270. 

2. Информационные системы и финансовый кризи / В. 

Кадников // Корпоративные системы. - 2008. - № 6. - С.32-35. 

3. Каднічанська В. М. Аналіз сучасного стану національної 

системи масових електронних платежів і перспективи її розвитку 

[Електронний ресурс] / В. М. Каднічанська, О. П. Кирильчук // 

Вісник Університету банківської справи Національного банку 

України. - 2014. - № 1. - С. 185–189. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2014_1_37.pdf 

4. Копитко С.Б. Управління ефективністю системи захисту 

комп'ютерної інформації як задача динамічного програмування / 

С.Б. Копитко. // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 10. - 

С.255-261. 

Інформаційні 

ресурси 

1. www.kmu.gov.ua - урядовий портал Кабінету Міністрів України.  

2. www.bank.gov.ua - Національний банк України 

3. www.me.gov.ua - Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України 

4. www.minfin.gov.ua - Міністерство фінансів України 

5. www.ukrstat.gov.ua – Державна служба статистики України 

6. www.niss.gov.ua - Національний інститут стратегічних досліджень 

7. www.iweir.org.ua - Інститут світової економіки і міжн.-х відносин 

8. www.uceps.org - Український центр економічних і політичних 

досліджень ім. О.Разумкова 

9. www.igls.com.ua - Інститут глобальних стратегій 

10. www.lawukraine.com - База українського законодавства в Інтернет 

11. http://lib-gw.univ.kiev.ua/ - Наукова бібліотека ім. Максимовича 

12. www.libr.dp.ua – Дніпропетровська обласна наукова бібліотека 

13. www.lsl.lviv.ua - Львівська електронна бібліотека імені Василя 

Стефаника 

14. www.ognb.odessa.ua – Одеська державна наукова бібліотека імені 

Максима Горького 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.iweir.org.ua/
http://www.uceps.org/
http://www.igls.com.ua/
http://www.lawukraine.com/
http://lib-gw.univ.kiev.ua/
http://www.libr.dp.ua/
http://www.lsl.lviv.ua/
http://www.ognb.odessa.ua/
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Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 30 

Лабораторні 30 

Самостійна робота 30 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 30 

Модуль 2 20 

ІСПИТ 50 

Циклова комісія Економічних дисциплін 

Відділення Економічне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

35-49 FX 
2 (незадовільно) 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 
2 (незадовільно) 

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Викладач(і) 

ІЛЛЯ ВАСИЛЬОВИЧ ГУДЗИК 

Посада: викладач 

Категорія: друга кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: – 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Computer.Sciences 

E-mail: i.hudzyk@chnu.edu.ua 

 

ЮЛІАННА ВАЛЕРІЇВНА СЕМЕНЮК 

Посада: викладач 

Категорія: перша кваліфікаційна категорія  

Педагогічне звання: – 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration 

E-mail: y.semenyuk@chnu.edu.ua 

 

Покликання на 

дисципліну (сторінка 

курсу в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=4398  
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