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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 

сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі 

управління та адміністрування.  

Метою викладання дисципліни є формування у майбутніх 

спеціалістів знань з інформаційних систем та технологій у фінансах, що 

дозволить їм приймати ефективні фінансові рішення в умовах наростаючих 

тенденцій інформатизації суспільства.  

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є вивчення структури 

та принципів роботи інформаційних систем і технологій у фінансах, 

можливостей їх застосування для автоматизації фінансових операцій. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати:  

- поняття, структуру та принципи роботи інформаційних систем і 

технологій; 

- етапи еволюції та класифікацію інформаційних систем і технологій; 

- методологію проектування та створення інформаційних систем; 

- структуру та принципи роботи інформаційних систем у фінансах; 

- різновиди фінансових операцій й особливості їх автоматизації з 

використанням сучасних інформаційних систем і технологій.. 

Вміти: 

-  виконувати постановку задач типових фінансових операцій; 

- розробляти алгоритми їх розв’язання з використанням табличних 

редакторів, систем управління базами даних та пакетів прикладних програм. 
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ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА 
 

Індивідуально-консультативна робота з дисципліни «Інформаційні 

системи в економіці та бізнесі» організовуються та здійснюється у формі 

консультацій на кафедрі комп’ютерних інформаційних систем і технологій у 

відповідності до затвердженого графіку консультацій (одна консультація на 

два тижні).  

На консультаціях студентам надаються пояснення з виконання 

самостійної роботи, підготовки до практичних занять, перевірка та захист 

завдань, винесених на поточний контроль тощо. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

«БЕЗПЕКА ПРОГРАМ ТА БАЗ ДАНИХ» 

 

№/п.п. Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль 1. Структура та принципи роботи інформаційних систем 
і технологій 

Тема 1 Інформаційні системи та їх роль в управлінні народним 
господарством. 

Тема 2 Економічна інформація та засоби її формалізованого опису. 

Тема 3 Інформаційні технології та технологічні процеси обробки 
економічної інформації. 

Тема 4 Організація інформаційної бази систем обробки економічної 
інформації. 

Тема 5 Організаційно-методичні основи створення та функціонування 
інформаційних систем управління фінансами. 

Змістовий модуль 2. Автоматизація фінансових операцій 

Тема 6 Автоматизована система фінансових розрахунків. 

Тема 7 Автоматизація розрахунків у податковій системі України 

Тема 8 Автоматизовані інформаційні системи у страхуванні 

Тема 9 Корпоративні інформаційні системи. 

Тема 10 Інформаційні системи в депозитарній діяльності та кредитних 
спілках. 

Тема 11 Платіжні системи. 

Тема 12 Система захисту інформації у фінансових установах. 

 Разом годин : 120 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль №1 «Структура та принципи роботи 
інформаційних систем і технологій». 

Тема 1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні народним 

господарством.  

Роль і місце інформаційних систем в управлінні народним 

господарством. Визначення інформаційних систем. Основні етапи розвитку 

інформаційних систем. Класифікація інформаційних систем. Структура 

інформаційних систем. Характеристика складових частин інформаційних 

систем. Поняття автоматизованої функції, компоненти, задачі обробки 

даних. Перспективні засоби і напрями розвитку інформаційних систем. 

 

Тема 2. Економічна інформація та засоби її формалізованого опису.  

Поняття економічної інформації, її види та властивості. Економічна 

інформація як предмет і продукт автоматизованої обробки. Структура, 

форми подання та відображення економічної інформації. Оцінювання 

економічної інформації. Носії інформації. Інформаційні процедури. 

Характеристика засобів формалізованого опису економічної інформації. 

Методи класифікації та кодування економічної інформації. Штрихове 

кодування інформації. Шляхи вдосконалення системи економічної 

інформації в управлінні економічним об’єктом. 

 
Тема 3. Інформаційні технології та технологічні процеси обробки 

економічної інформації.  

Поняття інформаційних технологій, їх розвиток та класифікація. 

Характеристика найпоширеніших інформаційних технологій. Стандарт 

інтерфейсу для діалогових інформаційних технологій. Розподілені 

технології обробки і зберігання даних. Технологія комп’ютерних мереж та 

Інтернет-технології. Технологія мультимедіа. Характеристика й 

класифікація технологічних операцій обробки економічної інформації. 
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Технологічні процеси автоматизованої обробки економічної інформації. 

Типові технологічні операції та їх виконання в інформаційних системах 

 
Тема 4. Організація інформаційної бази систем обробки економічної 

інформації.  

Поняття позамашинної інформаційної бази, склад робіт з її організації. 

Уніфікована система первинної документації, поняття, склад та вимоги. 

Вихідні документи, розробка форм і вибір засобів виводу. Поняття 

машинного інформаційного забезпечення. Передумови створення та основні 

переваги баз даних. Поняття, класифікація і склад автоматизованого банку 

даних. Характеристика інфологічної та датологічної моделей баз даних. 

Методи створення оптимальної моделі баз даних. Теорія нормалізованих 

відношень. Побудова логічної моделі даних. Поняття сховищ даних, 

архітектура, моделі та основи їх створення. Сховища даних і OLAP-

технології. 

 

Тема 5. Організаційно-методичні основи створення та функціонування 

інформаційних систем управління фінансами. 

Поняття інформаційних фінансових систем, їх види і загальна 

характеристика. Методологічні особливості фінансової діяльності та їх 

вплив на організацію системи автоматизованого оброблення інформації. 

Організаційні й функціональні особливості фінансових установ, їх вплив на 

структуру та організацію інформаційної бази. Принципи створення та 

функціонування інформаційних систем. Організація робіт з побудови АЕІС. 

Основні стадії і етапи створення інформаційних систем. Призначення, 

структура та зміст документів «Опис постановки задачі», «Алгоритм 

розв’язання задачі». Форми подання алгоритмів. 
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Змістовий модуль №2 «Автоматизація фінансових операцій» 
 

Тема 6. Автоматизована система фінансових розрахунків.  

Призначення та особливості побудови системи. Структура автоматизованої 

системи фінансових розрахунків (АСФР). Характеристика основних 

функціональних підсистем АСФР. Технологія розв’язування задач АСФР у 

центральних і місцевих фінансових органах. 

 

Тема 7. Автоматизація розрахунків у податковій системі України. 

Характеристика податкової системи України з погляду обробки інформації. 

Загальна характеристика АІС «Податки». Інформаційне забезпечення. 

Зовнішні інформаційні зв’язки. 

 

Тема 8. Автоматизовані інформаційні системи у страхуванні. 

Призначення і мета створення системи. Структура АІС «Страхування». 

Склад і структура функціональної і забезпечувальної частин АІС 

«Страхування». 

 
Тема 9. Корпоративні інформаційні системи. 

Загальна характеристика корпоративних інформаційних систем. 

Корпоративна інформаційна система R/3. Система Baan-IV.  

 
Тема 10. Інформаційні системи в депозитарній діяльності та кредитних 

спілках. 

Особливості автоматизованої діяльності на фондовому ринку. Розвиток 

інформаційних систем і технологій у діяльності кредитних спілок. 

 
Тема 11. Платіжні системи.  
Становлення і розвиток, правова основа функціонування платіжних систем в 

Україні. Завдання, функції, структура та архітектура СЕП. Принципи 

функціонування, типи файлів обміну та маршрутизація платежів в СЕП 
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НБУ. Архітектура системи електронних міжбанківських переказів (СЕМП) 

НБУ. Основні поняття та класифікація пластикових платіжних карток. 

Концепції побудови платіжних систем та схеми здійснення розрахунків. 

Національна система масових електронних платежів. Міжнародна 

міжбанківська телекомунікаційна мережа SWIFT. Функціональне 

призначення та загальна характеристика системи SWIFT. Організаційна 

структура SWIFT. 

 
Тема 12. Система захисту інформації у фінансових установах.  

Загрози безпеки АІС, причини виникнення загроз. Засоби та методи захисту 

інформації. Організація захисту інформації у фінансових установах. Основи 

функціонування системи криптографічного захисту інформації. 
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Практичне заняття – це організаційна форма навчального заняття, на 

якому студенти під керівництвом викладача формують уміння й навички з 

практичного застосування основних теоретичних положень навчальної 

дисципліни шляхом виконання завдань до практичних робіт. Практичні 

заняття з дисципліни «Інформаційні системи в економіці та бізнесі» 

проводяться в спеціально обладнаній навчальній аудиторії з використанням 

комп'ютерного устаткування пристосованого до начального процесу. 

За результатами виконаної на занятті практичної роботи студенти 

оформлюють індивідуальні звіти з її виконання та захищають ці звіти перед 

викладачем. Результати виконання оцінюються викладачем. 

Тематика проведення практичних занять наведена у таблиці нижче: 

№ Назва теми 

1 Перспективні засоби і напрями розвитку інформаційних систем. 

2 Штрихове кодування інформації. 

3 Технологія комп’ютерних мереж та Інтернет-технології. 

4 Технологічні процеси автоматизованої обробки економічної 

інформації 

5 Побудова логічної моделі даних 

6 Організація робіт з побудови АЕІС 

7 Технологія розв’язування задач АСФР у центральних і місцевих 

фінансових органах 

8 Особливості автоматизованої діяльності на фондовому ринку.  
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9 Концепції побудови платіжних систем та схеми здійснення 

розрахунків.  

10 Міжнародна міжбанківська телекомунікаційна мережа SWIFT. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

1. Основні етапи розвитку інформаційних систем. Класифікація 

інформаційних систем. Структура інформаційних систем. 

2. Перспективні засоби і напрями розвитку інформаційних систем. 

3. Структура, форми подання та відображення економічної 

інформації. 

4. Характеристика засобів формалізованого опису економічної 

інформації.  

5. Методи класифікації та кодування економічної інформації.  

6. Шляхи вдосконалення системи економічної інформації в 

управлінні економічним об’єктом 

7. Методологічні особливості фінансової діяльності та їх вплив на 

організацію системи автоматизованого оброблення інформації 

8. Організаційні й функціональні особливості фінансових установ, 

їх вплив на структуру та організацію інформаційної бази.  

9. Корпоративна інформаційна система R/3. Система Baan-IV.  

10. Особливості автоматизованої діяльності на фондовому ринку.  

11. Розвиток інформаційних систем і технологій у діяльності 

кредитних спілок. 

12. Концепції побудови платіжних систем та схеми здійснення 

розрахунків.  

13. Основи функціонування системи криптографічного захисту 

інформації. 
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових 

знань, виявлення уміння студента застосовувати ці знання при 

вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих 

задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й 

експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на 

курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „Інформаційні системи в економіці 

та бізнесі”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих 

завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

1. Роль і місце інформаційних систем в управлінні народним 

господарством.  

2. Визначення інформаційних систем.  

3. Основні етапи розвитку інформаційних систем.  

4. Класифікація інформаційних систем.  

5. Структура інформаційних систем.  

6. Характеристика складових частин інформаційних систем.  

7. Поняття автоматизованої функції, компоненти, задачі обробки 

даних.  

8. Перспективні засоби і напрями розвитку інформаційних систем. 

9. Поняття економічної інформації, її види та властивості.  

10. Економічна інформація як предмет і продукт автоматизованої 

обробки.  

11. Структура, форми подання та відображення економічної 

інформації.  

12. Оцінювання економічної інформації.  

13. Носії інформації.  

14. Інформаційні процедури.  

15. Характеристика засобів формалізованого опису економічної 

інформації.  

16. Методи класифікації та кодування економічної інформації.  

17. Штрихове кодування інформації.  

18. Шляхи вдосконалення системи економічної інформації в 

управлінні економічним об’єктом. 

19. Поняття інформаційних технологій, їх розвиток та класифікація.  

20. Характеристика найпоширеніших інформаційних технологій.  

21. Стандарт інтерфейсу для діалогових інформаційних технологій.  

22. Розподілені технології обробки і зберігання даних.  

23. Технологія комп’ютерних мереж та Інтернет-технології.  
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24. Технологія мультимедіа.  

25. Характеристика й класифікація технологічних операцій обробки 

економічної інформації.  

26. Технологічні процеси автоматизованої обробки економічної 

інформації.  

27. Типові технологічні операції та їх виконання в інформаційних 

системах 

28. Поняття позамашинної інформаційної бази, склад робіт з її 

організації.  

29. Уніфікована система первинної документації, поняття, склад та 

вимоги.  

30. Вихідні документи, розробка форм і вибір засобів виводу.  

31. Поняття машинного інформаційного забезпечення.  

32. Передумови створення та основні переваги баз даних.  

33. Поняття, класифікація і склад автоматизованого банку даних.  

34. Характеристика інфологічної та датологічної моделей баз даних.  

35. Методи створення оптимальної моделі баз даних.  

36. Теорія нормалізованих відношень.  

37. Побудова логічної моделі даних.  

38. Поняття сховищ даних, архітектура, моделі та основи їх створення.  

39. Сховища даних і OLAP-технології. 

40. Поняття інформаційних фінансових систем, їх види і загальна 

характеристика.  

41. Методологічні особливості фінансової діяльності та їх вплив на 

організацію системи автоматизованого оброблення інформації.  

42. Організаційні й функціональні особливості фінансових установ, їх 

вплив на структуру та організацію інформаційної бази.  

43. Принципи створення та функціонування інформаційних систем.  

44. Організація робіт з побудови АЕІС.  

45. Основні стадії і етапи створення інформаційних систем.  
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46. Призначення, структура та зміст документів «Опис постановки 

задачі», «Алгоритм розв’язання задачі».  

47. Форми подання алгоритмів. 

48. Призначення та особливості побудови системи.  

49. Структура автоматизованої системи фінансових розрахунків 

(АСФР).  

50. Характеристика основних функціональних підсистем АСФР.  

51. Технологія розв’язування задач АСФР у центральних і місцевих 

фінансових органах. 

52. Характеристика податкової системи України з погляду обробки 

інформації.  

53. Загальна характеристика АІС «Податки».  

54. Інформаційне забезпечення.  

55. Зовнішні інформаційні зв’язки. 

56. Призначення і мета створення системи.  
57. Структура АІС «Страхування».  
58. Склад і структура функціональної і забезпечувальної частин АІС 

«Страхування». 
59. Загальна характеристика корпоративних інформаційних систем.  

60. Корпоративна інформаційна система R/3.  

61. Система Baan-IV.  

62. Особливості автоматизованої діяльності на фондовому ринку.  

63. Розвиток інформаційних систем і технологій у діяльності 

кредитних спілок. 

64. Становлення і розвиток, правова основа функціонування 

платіжних систем в Україні.  

65. Завдання, функції, структура та архітектура СЕП.  

66. Принципи функціонування, типи файлів обміну та маршрутизація 

платежів в СЕП НБУ.  

67. Архітектура системи електронних міжбанківських переказів 

(СЕМП) НБУ.  
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68. Основні поняття та класифікація пластикових платіжних карток.  

69. Концепції побудови платіжних систем та схеми здійснення 

розрахунків.  

70. Національна система масових електронних платежів.  

71. Міжнародна міжбанківська телекомунікаційна мережа SWIFT.  

72. Функціональне призначення та загальна характеристика системи 

SWIFT.  

73. Організаційна структура SWIFT. 

74. Загрози безпеки АІС, причини виникнення загроз.  

75. Засоби та методи захисту інформації.  

76. Організація захисту інформації у фінансових установах.  

77. Основи функціонування системи криптографічного захисту 

інформації.
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Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в 

балах оцінці за національною шкалою та шкалою ECTS 
 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 
90-100 

Відмінно 
A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  
(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки 
та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 
балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 
переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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