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Загальна характеристика 

 

Форма навчання денна 
Мова викладання українська 

Курс / семестр 1, семестр: 2-й,  
Кількість годин 210 

Кількість кредитів 7 
Лекції (Л)  

практичні заняття (П) 

самостійна робота (С) 

Л 30 

П 60 

С 120 
 

Анотація 

Дисципліна «Інфоромаційні системи і технології у професійній діяльності» є 

нормативною складовою навчального плану, входить до циклу дисциплін 

професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців у предметній галузі 

та включає базові теми, які формують систему знань щодо практичних 

навичок з екноміки для виконання ними своїх професійних обов‘язків згідно 

з кваліфікаційною характеристикою спеціальності. 
Формат навчання 

 
Очний (offline) / Заочний (extramural) – курсмає супровід в системі 

дистанційного навчання, структуру, контент, завдання і систему оцінювання 

Технічне й програмне 

забезпечення/ 
Вивчення дисципліни передбачає використання комп’ютерної техніки та 

програмних продуктів 
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обладнання 

 

Методи та техніки 

навчання 

 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням 

інноваційних технологій: лекції (оглядова, тематична, проблемна, лекція-

візуалізація);семінарські / практичні / (презентація, дискусія, «мозковий 

штурм», тестування / ситуаційний аналіз / розрахунково-аналітичні 

завдання); індивідуальні консультації; 

робота в малих групах 
Пререквізити Вивчення дисципліни базується на знаннях з таких дисциплін, як:  «Вища та 

прикладна математика» , «Економічна теорія», 

Постреквізити Вивчення дисципліни є передумовою до вивчення таких дисциплін, як: 

«Мікро-макроекономіка», «Фінанси. гроші та кредит», «Економіка 

підприємства», «Регіональна економіка» 
Мета дисципліни 

 
Метою є оволодіння студентами знань щодо основних принципів 

побудови та функціонування інформаційних систем та технологій в 

економіці, їх роль та місце у забезпеченні діяльності державних фінансових 

органів, установ банківської системи, а також загальнодержавних та 

міжнародних інформаційних економічних систем.  
Завдання дисципліни 

 
        Полягають у набутті студентами знань щодо: 

- 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  
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Компетентностіта 

програмні результати навчання 

Загальні компетентності  Програмні результати навчання 

ЗК02. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК10. Здатність виявляти ініціативу та 

лідерські якості. 

ЗК13. Здатність працювати у команді.  

ЗК15 Здатність працювати автономно.  

ЗК16. Здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 
 

ПР06. Застосовувати відповідні 

статистичні, економіко-математичні методи 

та моделі для вирішення фінансових задач 

та аналізу.  

ПР07. Збирати, узагальнювати та 

аналізувати потрібну інформацію, 

розраховувати економічні та фінансові 

показники, проводити дослідження, 

здійснювати управління та аргументувати 

фінансові рішення. 

ПР17. Вміти абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик 

фінансових систем, а також особливостей 

поведінки їх суб’єктів. 

ПР19. Застосовувати набуті теоретичні 

знання для розв’язання практичних завдань 

та змістовно інтерпретувати отримані 

результати.  

 

 

Фахові компетентності 

ФК04. Здатність застосовувати економіко-

математичні методи та моделі для вирішення 

фінансових задач.  

ФК09. Здатність до пошуку, аналізу та 

використання інформації для вирішення 

професійних завдань, формування аналітичних 



висновків та прийняття управлінських рішень у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК10. Здатність застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне забезпечення для 

отримання та обробки даних у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  
 

 
 

Очікувані результати 

навчання 

 

Після завершення цього курсу студент буде : 

а) знати 

- сутність інформаційних систем та їх значення в управлінні 

сучасними організаціями;  

‒ сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних 

технологій;  

‒ основні стандартні інформаційні технології та 

інструментальні засоби їх реалізації;  

‒ типологію інформаційних систем в галузі фінансів;  

‒ технологію автоматизації діяльності фінансиста;  

‒ організаційні принципи проектування та функціонування 

автоматизованих інформаційних систем;  

‒ специфічні особливості інформаційних систем в різних 

фінансово-кредитних установах;  

‒ можливості та принципи використання сучасних 

інформаційно-пошукових систем;  

‒ принципи та методологію використання в управлінській 

діяльності глобальної комп’ютерної мережі Інтернет;  

б) уміти 

- створювати прості інформаційні системи управління фінансами 

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;  
                                                   СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Години:   
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МОДУЛЬ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ   ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ У 

ФІНАНСАХ 
4 4 10 Тема1. Інформаційні 

системи та їх роль в 

управлінні економікою 

Знати поняття інформації та інформаційної 

системи (ІС). Концептуальні основи ІС. 

Поняття системи автоматизованого 

управління економічними об’єктами.  

Класифікацію інформаційних систем.  

Структуру автоматизованих інформаційних 

систем.  

Тести, 

питання,  

 



4 

4

4 

5  Тема 2. Економічна 

інформація і засоби її 

формалізованого опису 

Знати: суть та особливості економічної 

інформації. Види економічної інформації.  

Структуру та властивості економічної 

інформації. Класифікацію та кодування 

економічної інформації.  

Тести, 

реферат 

 

4   

 

 

Тема 3. Інформаційні 

технології оброблення 

економічної інформації. 

Знати загальні характеристики 

інформаційних технологій. Класифікацію 

інформаційних технологій. Характеристику 

забезпечуючих та функціональних ІТ.  

Стандартні інформаційні технології 

опрацювання текстової і графічної 

інформації.  

Тести, 

задачі,  

 

   Тема 4. Організація 

інформаційних баз систем 

обробки економічної  

інформації . 

Знати інформаційне забезпечення 

автоматизованої інформаційної системи.  

Структуру інформаційного забезпечення 

АІС. Організацію баз даних АІС.  

Основні принципи проектування баз даних. 

доповіді, 

презента

ції,  

   Тема 5. Організаційно-

методичні основи 

створення і 

функціонування  

систем управління 

фінансами . 
Автоматизована система 

фінансових розрахунків . 

Знати основні принципи створення та 

функціонування ІС. Організацію робіт, 

спрямованих на створення та впровадження 

ІС. Стадії та етапи розробки інформаційних 

систем. Призначення та особливості 

побудови автоматизованої системи 

фінансових розрахунків. Структура 

автоматизованої системи фінансових 

розрахунків.  

Тести, 

задачі,  

 

МОДУЛЬ 2 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ  

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ У ФІНАНСАХ  
   Тема 6. Автоматизація 

оброблення інформації в 

податковій системі 

Знати структуру і склад автоматизованої 

інформаційної системи «Податки». 

Характеристику інформаційного 

забезпечення АІС «Податки». Склад 

функціональних підсистем АІС «Податки». 

Напрямки вдосконалення інформатизації 

податкової системи України .  

Тести, 

задачі, 

питання,  

   Тема 7. Автоматизована 

інформаційна система 

Державної казначейської  

служби України 

Знати поняття, призначення та функції 

Держказначейства. Загальну характеристику  

АІС «Держказначейства». Структуру і склад 

функціональної частини АІС 

«Держказначейства». Інформаційне 

забезпечення АІС «Держказначейства».  

Взаємозв’язок комплексів функціональних 

задач на різних рівнях управління 

бюджетними коштами. 

доповіді, 

презента

ції,  

 

   Тема 8. Автоматизація 

оброблення інформації в 

страховій сфері 

Знати створення системи АІС 

«Страхування». Структуру АІС 

«Страхування». 

Тести, 

задачі, 

питання,  

 

   Тема 9. Автоматизація 

управління фінансами 

бюджетних установ  

Знати: Загальну характеристику задач, які 

розв’язуються в системі бюджетних установ.  

Інформаційні зв’язки задач бюджетних 

установ. Специфіку створення інформаційної 

бази АІС бюджетних установ.  

Методику та алгоритми рішення основних 

задач бюджетних установ.  

Тести, 

реферат 

 



   Тема 10. Автоматизація 

управління фінансами 

підприємств і комерційних  

структур. 

Знати автоматизацію управління підготовкою 

виробництва. Інформаційні системи 

підприємницької діяльності. Інформаційні 

системи організація бухгалтерського обліку.  

Інформаційні системи управління 

персоналом. Інформаційні системи 

маркетингу. Інформаційні технології 

електронної комерції. Інформаційні системи 

мультимедійних корпорацій.  

Тести, 

задачі, 

питання,  

 

   Тема 11. Інформатизація 

фінансового ринку 

Знати оброблення інформації з обігу цінних 

паперів. Організацію котирування цінних 

паперів. Ведення лістингу цінних паперів.  

Інформаційну підтримку угод, пов’язаних з 

цінними паперами. Особливості технології 

інформаційної підтримки угод, пов’язаних з 

цінними паперами. Автоматизацію операцій 

з ОВДП (облігаціями внутрішньої державної 

позики).  

Інформаційну модель депозитарію. 

Тести, 

задачі, 

питання,  

   Тема 12. Міжнародна 

електронна мережа 

міждержавних розрахунків  

SWIFT  

Знати внутрішньодержавні міжбанківські 

системи розрахунків розвинутих ринкових  

економік.  

Технології міжбанківських розрахунків в 

Україні.  

Тести, 

задачі, 

питання  

 

ДІАГНОСТИКА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Форми контролю 

Форма 

поточного 

контролю 

Поточний контроль передбачає перевірку та оцінку рівня 

підготовки студента за визначеною темою (в тому числі і 

самостійної роботи). Поточний контроль проводиться у 

формі усного опитування, письмового експрес-контролю (в 

тому числі у вигляді виконання тестових завдань/вирішення 

задач), виступів студентів при обговоренні теоретичних 

питань, доповідей та презентацій, есе, захисту реферату. 
Форма 

модульного 

контролю 

Модульний контроль є перевіркою та оцінкою рівня 

підготовки студента за темами одного змістового модулю та 

передбачає виконання модульної контрольної роботи.  

Результати знань (оцінювання) поточного та модульного контролю 

фіксуються  

 у відповідності до наведеного в таблиці (нижче) розподілу балів. 

Мінімальна сума балів поточного та модульного контролю, що може 

зараховуватись автоматично при виставлені підсумкової семестрової 

оцінки – 60. 

Студент, який за результатами поточного та модульного контролю набрав 

мінімально необхідну кількість балів, має право: 

- не складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі 

екзамену (заліку) й отримати набрану кількість балів як підсумкову 

оцінку. 

- складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі 

екзамену (заліку) для підвищення своєї оцінки. 
Форма 

підсумкового 

контролю 

 

Екзамен (усно/ письмово) 



 

 

Критерії оцінювання 

 

Оцінювання кожного змістового модулю здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

- практичні (семінарські) заняття – 30 балів; 

- самостійна робота студента – 15 балів; 

- індивідуальна робота студента – 5 балів. 

- модульна контрольна робота – 50 балів.  

  Підсумкова максимальна кількість кожного змістового модулю – 100 балів.  

   Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів (за перший та 

другий 

змістові модулі). 

Розподіл балів (МОДУЛЬ 1) Розподіл балів (МОДУЛЬ 2) 
Поточне оцінювання та самостійна 

робота 

(max) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(max) 

Сума 

балів 

(max) 

Поточне оцінювання та 

самостійна робота 

 (max) 

Модульна 

контрольна 

робота 

 (max) 

Сума 

балів 

(max

) 

 
Т1 

Т 

 

Т2 

 

 

Т3 

 

 

Т4 

 

 

Т5 

 

  

100 

 

 

Т6 

 

 

Т7 

 

 

Т8 

 

 

Т9 

а 

 

Т10 

 

  

100 

 

    

 

      

 

Шкала оцінювання 

студентів 

(підсумковий контроль) 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен (курсовий 

проект, практика) 

Залік 

  90 - 100 А відмінно  
 

зараховано 
 82 - 89 B добре 

 74 - 81 С добре 

 64 - 73 D задовільно 

 60 - 63 E задовільно 

 

                 35 - 59 

 

FХ 
 

незадовільно  

(з можливістю повторного 
складання) 

незадовільно 

(з можливістю 
повторного 

складання) 

 

0 - 34 

 

F 

незадовільно 

 (з обов’язковим  

повторним вивченням 

дисципліни) 

незадовільно 

 (з обов’язковим  

повторним 

вивченням 
дисципліни) 

Політика щодо дедлайнів та 

перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються 

на нижчу оцінку – 20% від визначеного максимального балу за даний вид роботи. 

Студенти виконують декілька видів письмових робіт (есе, підготовка рефератів).  

Перескладання (модулів, контрольних робіт) відбувається із дозволу лектора за 

наявності поважних причин (наприклад, довідка про стан здоров’я).  
Політика щодо академічної 

доброчесності 

 

Списування під час контрольних робіт заборонене (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використані літературні джерела. Виявлення ознак академічної не доброчесності 

в письмовій роботі студента (плагіат), незалежно від масштабів,  є підставою для 

її незарахуванння викладачем, 
Політика щодо відвідування 

 
Відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять курсу) є 

обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування, індивідуальний графік, карантин)  навчання може відбуватись в 

онлайн режимі. Студент зобов’язаний дотримуватися усіх строків, визначених 

для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. 
Політика щодо зарахування 

результатів неформальної 

освіти 

 

Відповідно до основ положення про «Порядок визнання вступу та результатів 

навчання, отриманих у неформальній освіті» Доступний за посиланням: 

www.kau.com.ua 



Політика та очікування 

 
Дотримання положень «Етичного кодексу здобувача вищої освіти 

Карпатського університету імені Августина Волошина». 

Доступний за посиланням: www.kau.com.ua 

 
Інформаційні джерела 

 
1. Інформаційні системи і технології в економіці: посібник / за ред. 

В,С.Пономаренка. – Київ : Академія, 2002. – 544 с. – ( Альма-матер). 

2. Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем: Навчальний посібник / 

В.Ф.Ситник. – 2-е видання, перероб., допов. – Київ : КНЕУ, 2001. – 420. 

3. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах 

:Навчальний посібник / В. М. Гужва. – Київ : КНЕУ, 2001. – 400 с. 

4. Гордієнко І. В. Інформаційні системи і технології в менеджменті 

:Рекомендовано МОНУ як навчально-методичний посібник для 

самостійноговивчення дисципліни / І. В. Гордієнко. – Друге видання, 

перероблене ідоповнене. – К : КНЕУ, 2003. – 259 с. 

5. Фетісов В. С. Автоматизоване робоче місце менеджера : Навч. 

посібник.Реком. МОНУ / В. С. Фетісов. – К : Знання, 2008. – 390 с.26. 

Бібліотека імені В.Вернадського. [Електронний ресурс]. - Режим доступу з: 

http://www.nbuv.gov.ua  

6. Міжнародний центр перспективних досліджень [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу з: http://www.icps.kiev.ua 

7.http://www.ukrstat.gov.ua/ – Державна служба статистики України 

8.http://www.customs.gov.ua/ – Державна фіскальна служба України 

9.www.1c.ua/ – 1С Україна 26.www.parus.ua/ – Корпорація «Парус» 

10.http://moodle.msu.edu.ua:3000/ – ВНС Moodle 
11. Виробництво в «1С: Бухгалтерії 8.1» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dtkt.com.ua/show/4cid0869.html. 

12. Введення в експлуатацію ОЗ. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://stimul.kiev.ua/materialy.htm?a=vvod_v_ekspluatatsiyu_os 

13. Управление производственным предприятием для Украины. Интернет-

поддержка зарегистрированных пользователей [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://v8.1c.ru/regional/ RegionalSolutions_ UA_UPP.htm. 

14. Украинский форум 1C [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/. 

15. Украинский 1С форум. Всѐ про 1С 7.7, 1С 8.0, 1С 8.1, 1С 8.2 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://pro1c.org.ua. 

16. Міністерство фінансів України – www. minfin.gov.ua 

17. Державна податкова адміністрація – www. sta.gov.ua 

18. Національний банк України – www. bank.gov.ua 

19. Контрольно-ревізійна служба – www. dkrs.gov.ua 

20. Державна комісія з цінних паперів – www. ssmsc.gov.ua 

 

 

 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.icps.kiev.ua/
https://dtkt.com.ua/show/4cid0869.html
https://stimul.kiev.ua/materialy.htm?a=vvod_v_ekspluatatsiyu_os
http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/
http://pro1c.org.ua/

