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Анотація 

Метою дисципліни - є формування компетентностей щодо проектування та 
експлуатації інформаційних систем електронного банкінгу та оволодіння студентами 
знань щодо основних принципів побудови та функціонування електронних систем у 
банківській діяльності, їх роль та місце у забезпеченні діяльності державних фінансових 
органів, установ банківської та парабанківської системи, а також загальнодержавних та 
міжнародних інформаційних економічних систем. Предметом навчальної дисципліни є 
бази даних,  інструментальні системи загального призначення для роботи з базами 



2 
 

даних, спеціалізовані системи фінансів та управління підприємствами, банківські 
програми, програми бухгалтерського обліку.  
Освоєння дисципліни дозволить майбутнім фахівцям забезпечити необхідний рівень 
вивчення і аналізу фінансової інформації за рахунок ефективного використання сучасних 
інформаційних технологій.  
Основними завданнями дисципліни є:  

•  вивчення особливостей функціонування інформаційних технологій в 
управлінні фінансами;  

•  вивчення систем оброблення фінансової інформації;  

• вивчення організації методології розв’язування задач фінансової діяльності в 
установах різного типу;  

• закріпити знання практичними роботами, пов’язаними управлінням 
фінансами  

В результаті вивчення дисципліни студент повинен з н а т и :  

•  сутність інформаційних систем та їх значення в управлінні банку;  

•  сучасний стан і тенденції електронного банкінгу;  

•  основні стандартні фінансові технології та інструментальні засоби їх 
реалізації;  

•  типологію інформаційних систем в банках;  

•  технологію автоматизації діяльності банку;  

•  організаційні принципи проектування та функціонування автоматизованих 
систем банку;  

•  специфічні особливості інформаційних систем в банку;  

•  можливості та принципи використання сучасних інформаційно-пошукових 
систем;  

•  принципи та методологію використання в діяльності банку глобальної 
комп’ютерної мережі Інтернет.  

в м і т и : 

•  створювати прості інформаційні системи управління на базі різних пакетів 
прикладних програм  

• визначати найбільш ефективні форми використання інформаційних систем 
та комп'ютерних технологій при вирішенні професійних завдань;  

•  опрацьовувати фінансову інформацію за допомогою стандартних 
інформаційних технологій;  

м а т и   н а в и ч к и : 

• використання різних інформаційних систем для вирішення професійних 
фінансових завдань;  

• самостійного освоєння нових інформаційних систем за допомогою літератури 
та вбудованих довідкових систем або навчаючих програм;  

•  азів алгоритмування фінансової інформації для подальшої автоматизації 
фінансово-економічних процесів. 

До навчальної дисципліни «БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС ТА ЕЛЕКТРОННИЙ БАНКІНГ 
віднесено такі компетентності: 

• Здатність до експлуатації інформаційної системи та прикладного 
програмного забезпечення будь-якого виду; 

• Здатність до проектування технологічного процесу збирання, оброблення та 
зберігання інформації; 

• Здатність до розроблення проектів у сфері інформатизації; 

• Здатність розуміти теоретичні засади електронної комерції та 

• методів захисту інформації; 
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• Здатність використовувати інструментарій створення і використання систем 
електронної комерції. 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

• Експлуатувати інформаційну систему та прикладне програмне забезпечення 
будь-якого виду; 

•  Проектувати технологічний процес збирання, оброблення та зберігання 
інформації; 

• Розробляти проекти у сфері інформатизації; 

• Розуміти теоретичні засади електронної комерції та методів захисту 
інформації; 

•  Застосовувати інструментарій створення і використання систем електронної 
комерції. 

 
Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 
спеціальність, рівень 

освіти 

Структура навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів - 5 Спеціальність 072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 
 

Галузь знань 

07 Управління та 
адміністрування 

магістр 

Обов’язкова 
Модулів - 1 Рік підготовки: 2-й 

 семестр 
Загальна кількість 

годин - 150 
2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 

навчання: 
аудиторних - 4 

40 год. 6 год. 
Практичні заняття 

20 год. 4 год. 
Самостійна  робота 

90 год. 140 год. 

Види контролю: екзамен 
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ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 
 
 

 
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 1. Дослідження та порівняльний аналіз систем електронного 
банкінгу 

5 

 2. Дослідження та порівняльний аналіз платіжних систем 5 
 3. Дослідження механізмів захисту передавання інформації 

у системах електронного банкінгу 
5 

 4. Робота в системі «Клієнт-банк» 5 
  20 

 
.  

Результат Види та тематика навчальних занять 
Обсяг 

складових, 
години 

 ЛЕКЦІЇ  

 1. Основи електронного банкінгу  
 1.1. Групові моделі організації надання фінансових послуг з 

використанням інформаційних технологій 
 

1 1.2. Обов’язкові компоненти інформаційної системи 
електронних фінансів 

8 

 1.3. Етапи впровадження електронних фінансових послуг  
 1.4. Види послуг, що підтримуються з використанням 

інформаційних технологій електронних фінансів 
 

 
2. Структура програмного забезпечення 
електронного банкінгу 

 

 2.1. Електронний обмін даними (EDI)  
2 2.2. Електронний переказ коштів (EFT) 6 
 2.3. Електронне надання пільг (EBT)  
 2.4. Електронне підтвердження угод (ETC)  

 3. Мережеві технології електронного банкінгу  
3 3.1. Комунікаційне обладнання  
 3.2. Комунікаційне програмне забезпечення 6 
 4. Ринок послуг електронного банкінгу  
 4.1. Постачальники технологій 6 

4 4.2. Важливі аспекти розробки систем надання електронних 
фінансових послуг 

 

 5. Життєвий цикл систем електронного банкінгу  
5 5.1. Структура життєвого циклу 6 
 5.2. Моделі життєвого циклу  

 5.3. Процеси життєвого циклу  
 6. Безпека операцій електронного банкінгу  

6 6.1. Основи захисту інформації 8 
 6.2. Технології захисту інформації  
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Теми, що виносяться на самостійне опрацювання 
(разом 90 годин) 

 
Тема 1. Організація надання послуг в електронній комерції. 
Сутність послуги, її основні особливості. Види послуг в електронній комерції. Види 
суб’єктів з надання послуг в електронній комерції. Туристичні послуги в Інтернеті. Схема 
взаємодії учасників при наданні туристичних послуг в електронній комерції. Інтернет 
страхування. Види страхування в електронній комерції. Схема взаємодії учасників при 
наданні страхових послуг в електронній комерції.  
 
Тема 2. Електронні платіжні системи  
Види електронних систем взаєморозрахунків. Пересилка комерційної інформації в 
Інтернет. Вимоги до платіжних систем та їх класифікація. Пластикові карти. Платіжні 
системи на основі кредитних карток. Учасники платіжної системи. Міжнародні і 
українські платіжні системи, що використовують кредитні картки. Інтернет-банкінг 
системи інтернетбанкінгу та керування банківськими рахунками через інтернет. Системи 
управління інвестиціями через інтернет. Інтернет-трейдинг, його типи (робота з цінними 
паперами, торгівля валютою на ринку forex) та основні функціональні можливості 
систем. Організація електронного способу страхування в системах інтернет-страхування.  
 
Тема 3. Електронні гроші. 
Поняття електронних грошей, мікрогроші, мікротрансакції. Схема розрахунків у 
платіжних системах, що використовують smart-card. Платіжні системи на основі 
електронних чеків.  
 
Тема 4. Цифрові маркетингові комунікації  
Маркетингові цифрові комунікації як комплекс заходів щодо просування товарів за 
допомогою мережевих технологій Інтернету. Просування сайта в пошукових системах, 
що дозволяє досягнути ефективної взаємодії з цільовою аудиторією. 
 
Тема 5. Блокчейн-технології в державних фінансах  
Портали відкритих даних. Фінансова інклюзія. Блокчейн в системі соціального 
страхування та охороні здоров’я. Управління державними інвестиціями. Блокчейн-
аукціони. 
 
Тема 6. Геоінформаційні системи (GIS) в управлінні державними фінансами  
Сутність GIS систем. Розширення бази оподаткування та виявлення ухилення від сплати 
податків. Посилення збору неподаткових доходів. Підвищення ефективності податкового 
та аудиторського персоналу. Підвищення прозорості та підзвітності податкових органів. 
Підвищення продуктивності державних витрат та надання послуг 

 
 Розподіл балів, які отримують студенти 

(розрахунок за одним модулем) 
 

Заняття Сума 

Модуль 1 / Модуль 2  

Тема 
1 

Тема 
2 

Тема 
3 

Тема 
4 

Тема 
5 

Тема 
хх 

Тема 
хх 

Тема 
10 

 
30 

Робота в аудиторії (лекції та практичні) 
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Самостійна робота  
20 

 10 10 

Модульна 
контрольна  

робота 

Модульна контрольна  
робота 

 
50 

25 25 

Всього:  100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS Оцінка за національною 
шкалою 

90–100 A відмінно  
 

зараховано 
82–89 B  

добре 74–81 C 

64–73 D задовільно 

60–63 E 

35–59 FX незадовільно 
з можливістю 

повторного 
складання 

не зараховано 
з можливістю 

повторного 
складання 

0–34 F незадовільно 
з 

обов’язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

не зараховано 
з 

обов’язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 
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