
Назва дисципліни  Інформаційні системи і технології у фінансах  

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу  

спеціальність 292 міжнародні економічні відносини 

освітньої програми міжнародний бізнес, 4 курс, 7 семестр. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Викладання дисципліни забезпечує кафедра 

міжнародного бізнесу та економічної теорії 

Викладач: к.е.н., доцент Чемчикаленко Руслан 

Анатолійович. 

Контакти: ауд. 3-78, майдан Свободи, 4, м. Харків, 

61077 +38 (099) 495-14-67 chemchikalenko.ra@gmail.com 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення студентами  таких дисциплін як 

«Математика для економістів», «Економіка 

підприємства», «Міжнародна інформація та інформаційно-

аналітична діяльність», «Бухгалтерський облік», 

«Фінанси» 

Опис 

Мета дисципліни: 

формування системи теоретичних та фахових 

компетентностей в області побудови, функціонування та 

застосування інформаційних систем в фінансово-

кредитних установах, а також використання сучасних 

технологій оброблення фінансової інформації в 

автоматизованих інформаційних системах.   

 

Очікувані результати навчання.  У результаті 

вивчення навчальної дисципліни студенти (слухачі) 

набудуть таких компетентностей:  

здатності навчатися та бути сучасно навченим; до 

використання сучасних інформаційних та комунікаційних 

технологій, програмних пакетів загального і спеціального 

призначення; до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

пошуку, оброблення та оцінювання інформації, процесів та 

явищ з різних джерел з метою виявлення проблем, 

формулювання висновків (рекомендацій), вироблення 

рішень на основі логічних аргументів, забезпечення якості 

виконуваних робіт з урахуванням національних та 

міжнародних вимог, адаптації та дії в новій ситуації; 

застосовувати базові знання у сфері міжнародних 



економічних відносин з використанням нормативно-

розпорядчих документів, довідкових матеріалів; постійно 

підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й 

ефективно використовувати їх в практичній діяльності; 

навичок використовувати сучасні інформаційні системи і 

комп’ютерні технології для проведення досліджень з 

питань управління міжнародними економічними 

відносинами та при виконанні професійних завдань; 

навичок використовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології, програмні пакети загального і 

спеціального призначення; визначати функціональні 

особливості, характер, рівень  та ступінь взаємозв’язків між 

суб’єктами міжнародних економічних відносин різного 

рівня та налагоджувати комунікації між ними; 

обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов 

реалізації форм МЕВ на мега-, макро-, мезо- і макрорівнях; 

розуміти та застосовувати базові знання основних 

нормативно-правових актів і довідкових матеріалів, чинних 

стандартів і технічних умов, інструкцій та інших 

нормативно- розпорядчих документів у сфері міжнародних 

економічних відносин; обґрунтовувати вибір і 

застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, 

економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки 

аналізу та методи моніторингу кон’юнктури світових 

ринків, ілюструвати і презентувати оцінювання, 

підсумовувати та розробляти рекомендації, заходи з 

адаптації до змін міжнародного середовища; роботи з 

сучасними інформаційними системами та комп’ютерними 

технологіями для проведення досліджень з питань 

управління міжнародними економічними відносинами та 

при виконанні професійних завдань.  

  

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Основи інформаційних систем в управлінні 

економікою.  

Тема 2. Інформаційні технології обробки, збереження 

даних та хмарні технології у віртуальних фінансових 

відділах.  

Тема 3. Захист інформації в автоматизованих 

інформаційних системах.  

Тема 4. Інформаційні системи електронного 

документообігу.  

Тема 5. Базисні технології інтелектуального аналізу. 

Тема 6. Інформаційні системи електронної комерції.  

Тема 7. Організаційно-методичні основи створення та 

функціонування інформаційних систем фінансового 

менеджменту.  

Тема 8. Автоматизовані інформаційні системи 

бухгалтерського обліку.  

Тема 9. Автоматизовані інформаційні технології 

обробки даних фіскальної служби.  



Тема 10. Організація автоматизованих інформаційних 

систем управління бюджетними процесами.  

Тема 11. Особливості автоматизації діяльності 

фондового ринку.  

Тема 12. Інформаційні системи в міжнародному 

бізнесі. 

 

Методи контролю результатів навчання 

усний контроль, що по своїй сутності передбачає 

діалог і перевірку репродуктивного відтворення студентом 

отриманої та самостійно знайденої інформації; 

дискусія, що передбачає активний диспут між усією 

групою та викладачем стосовно знаходження відповіді на 

поставлене питання; 

виконання розрахунково-аналітичних завдань зі сфери 

майбутньої фахової діяльності з допомогою існуючих 

інформаційних систем та технологій; 

обговорення наукових статей з тематики практичних 

занять; 

перевірка виконання письмових завдань, винесених на 

самостійну роботу студента за темою; 

письмовий контроль у вигляді тестів; 

виконання  контрольної роботи; 

підсумковий контроль у вигляді письмового заліку. 

Мова викладання. Українська 

 


