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Семестр, у якому можливе 
(планується) вивчення 

дисципліни 
8 семестр 

Факультети/ННЦ, 
студентам яких 
пропонується 

Для бакалаврів Економіко-гуманітарного факультету, ОПП «Фінанси, 
банківська справа та страхування», 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. 1. Здатність застосовувати сучасне 
інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування. 2.Здатність вчитися і 
оволодівати сучасними знаннями. 3. Здатність складати та аналізувати 
фінансову звітність. 
Результати навчання. Володіти методичним інструментарієм діагностики 
стану фінансових систем, зокрема, державні фінанси, у т.ч. бюджетна та 
податкова системи, та фінанси суб’єктів господарювання. Застосовувати 
спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні 
продукти.  

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

«Інформатика», «Економіка підприємства», «Мікроекономіка», 
«Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінанси підприємств», 
«Контролінг», «Фінансова звітність підприємства». 

Основні теми дисципліни 

Лекції: 
Тема 1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою. Тема 2. 
Економічна інформація і засоби її формалізованого опису. Тема 3. Інформаційні 
технології оброблення економічної інформації. Тема 4. Організація 
інформаційних баз систем обробки економічної інформації. Тема 5. 
Організаційно-методичні основи створення і функціонування систем 
управління фінансами. Тема 6. Автоматизована система фінансових 
розрахунків. Тема 7. Автоматизація оброблення інформації в податковій 
системі. Тема 8. Автоматизована інформаційна система Державної 
казначейської служби. Тема 9. Автоматизація оброблення інформації в 
страховій сфері. Тема 10. Автоматизація управління фінансами бюджетних 
установ.  

Практичні заняття: 
ПЗ 1. Використання інформаційних ресурсів глобальної мережі Internet. ПЗ 2. 
Інформаційно-пошукові системи у фінансовій сфері. ПЗ 3. Сучасні 
інформаційні технології обробки фінансової інформації. ПЗ 4. Хмарні та онлайн 
технології у фінансовій сфері. ПЗ 5. Фінансові задачі в середовищі Microsoft 
Excel. ПЗ 6. Вирішення задач оптимізації в середовищі Microsoft Excel. ПЗ 7. 
Статистичний аналіз і прогнозування в середовищі Microsoft Excel. ПЗ 8. 
Створення і ведення баз даних в середовищі Microsoft Excel. 
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