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ВСТУП 

Принципові зміни у ставленні людини до інформації, які відбулися з 

переходом від ручної обробки інформації до автоматизованої, дали змогу 

розглядати інформацію як особливий вид ресурсу і важливий фактор 

суспільного розвитку. 

Інформація стала комерційною категорією, їй притаманні всі властивості 

товару. Існують інформаційна промисловість і національні інформаційні 

ресурси, відбувається перехід від індустріальної економіки до економіки, що 

ґрунтується на інформації. Засобом реалізації цих тенденцій є сучасна 

інформаційна технологія – сукупність різноманітних інформаційно-

технологічних процесів. 

Під інформаційною технологією розуміють комплекс методів і процедур, 

які реалізують функції збору, передавання, обробки, зберігання й доведення до 

користувачів інформації в організаційно-управлінських системах з 

використанням вибраного комплексу технічних засобів. 

Мета і завдання навчальної дисципліни: формування системи знань у 

галузі організації та функціонування інформаційних систем фінансового обліку 

та методології автоматизованого розв'язання комплексів фінансових задач. 

Завдання дисципліни полягає у детальному вивченні інформаційних 

технологій в управлінні фінансами, систем оброблення фінансової інформації; 

організації та методології розв'язування задач фінансової діяльності в установах 

різного типу. 

Предметом вивчення є фінансова інформація. 

Значення та місце у навчальному процесі: дисципліна «Інформаційні 

системи і технології у фінансах» належить до циклу професійно-орієнтованих 

дисциплін. Вона близько стикається з багатьма іншими дисциплінами до яких 

належать: «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Прикладне програмне 

забезпечення фінансової діяльності», «Фінанси підприємств», «Фінансовий 

облік», «Страхування», «Інвестування», «Податкова система», «Банківські 
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операції», «Бюджетна система», «Фінансовий ринок», «Фінансова діяльність 

суб’єктів господарювання», «Фінансовий облік», «Біржова справа», «Оцінка 

інвестиційних проектів». 

Види занять з дисципліни: лекції, практичні заняття, лабораторні 

роботи, самостійна робота. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

 значення інформаційних технологій в системі управління 

фінансами; 

 інформаційне забезпечення автоматизованих систем у фінансових 

установах; 

 основні принципи розв'язування задач фінансового обліку в різних 

установах; 

вміти: 

 використовувати на практиці існуючі інформаційні технології в 

управлінні фінансами; 

 впроваджувати у разі потреби комплексний підхід до оптимальної 

організації розв'язування задач фінансової діяльності в установах 

різного типу; 

 самостійно оволодівати новими програмними засобами 

Контроль знань виконується шляхом проводки модульного контролю 

семінарів, заліку. 

Важлива роль під час засвоєння даного курсу відведена практичним 

заняттям. 

Самостійна робота – це досить складний творчий процес, що сприяє 

формуванню у студентів навичок наукової роботи. Вивчення студентами 

досить різноманітного, а іноді і досить суперечливого матеріалу, спонукає їх 

узагальнювати, аналізувати економічні явища, робити на цих засадах не лише 

теоретичні, а й практичні висновки. 
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Самостійна робота сприяє формуванню економічного кругозору, 

поглибленню вже одержаних знань, вивченню складних актуальних проблем 

реальної дійсності, їх усвідомленню і аналізу. Самостійне вивчення і 

осмислення законів України, постанов Уряду і Указів Президента сприяє 

творчому застосуванню теоретичного матеріалу, поєднанню теоретичних 

положень з реальною економічною дійсністю. 

Студенти, які самостійно добирають і аналізують конкретний фактичний 

матеріал, уміють працювати зі статистичними довідками, складати таблиці, 

діаграми, графіки. Самостійна робота виступає також дійовою формою 

самоконтролю рівня знань студентів, широти їх кругозору, глибини їх 

інтелекту. 

Дані методичні рекомендації складені з метою надання допомоги 

студентам в організації самостійного оволодіння матеріалом з курсу. До 

методичних рекомендацій включено тематичний план дисципліни, що ає 

можливість орієнтуватися у розподілі годин на виконання різних видів робіт з 

дисципліни, визначити загальний обсяг годин на вивчення кожної теми. 

Крім цього у роботі містяться загальні методичні рекомендації щодо 

організації самостійної роботи, сформульовані цілі роботи над кожною з тем 

курсу «Інформаційні системи і технології у фінансах». 

У методичних рекомендаціях наведено перелік літератури, після вивчення 

якої студентам необхідно відповісти на контрольні питання, які містяться у  

методичних рекомендаціях. У ході самостійного вивчення нового матеріалу  

студенти можуть скористатися також методичними рекомендаціями до 

практичних занять та відповісти на питання для повторення, які наведені до 

кожної теми. 

Після вивчення всіх питань теми студенти повинні підготуватися до 

практичного заняття. Самостійна робота є логічним продовженням аудиторних 

занять і проводиться під керівництвом викладача. Час на виконання самостійної 

роботи встановлюється навчальним планом і програмою навчальної дисципліни 

«Інформаційні системи і технології у фінансах». Витрати часу на самостійну 
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роботу не регламентуються розкладом. Студент самостійно вибирає режим і 

тривалість роботи над програмним матеріалом залежно від своїх здібностей і 

конкретних умов.  

Цілі самостійної позааудиторної роботи: 

1. Закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань, 

отриманих під час аудиторних занять, самостійне оволодіння новим 

навчальним матеріалом. 

2. Формування професійних умінь.  

3. Формування умінь і навичок самостійної розумової праці. 

4. Розвиток самостійності мислення.  

Види самостійної позааудиторної роботи залежно від поставленої мети: 

Мета Вид самостійної позааудиторної роботи 

Первинне оволодіння 

знаннями (засвоєння  

нового матеріалу) 

Читання підручників, першоджерел, додаткової літератури, 

опорного конспекту. Складання плану тексту лекцій. 

Конспектування прочитаного, графічне зображення 

структури тексту. Виписки з тексту. Робота зі словником і 

довідниками. 

Закріплення і 

систематизація знань 

Робота з конспектом лекцій, повторна робота над 

матеріалом підручників, першоджерел, додаткової 

літератури, опорного конспекту лекцій. Складання плану 

відповіді на спеціально підготовлені питання. Складання 

таблиць, графіків, схем. Відповіді на контрольні питання. 

Підготовка до виступу на семінарі, рефератів, доповідей, 

складання бібліографії. 



 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ Найменування теми  

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

Л
ек

ц
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 (
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д
.)
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ам
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о
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о
д

.)
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ц
ій
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д
.)

 

С
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р
о
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о
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о
д

.)
 

I модуль 

1 Тема 1 Інформаційні системи і їхня роль в управлінні 

народним господарством.  
1 3 - 2 

2 Тема 2 Економічна інформація та засоби її 

формалізованого опису.  
1 3 - 2 

3 Тема 3 Інформаційні технології та технологічні процеси 

оброблення економічної інформації.  
1 3 - 2 

4 Тема 4 Організація інформаційної бази систем 

оброблення економічної інформації.  
1 3 - 2 

5 Тема 5 Організаційно-методичні основи створення і 

функціонування інформаційних систем управління 

фінансами.  

1 3 - 2 

II модуль 

6 Тема  6 Автоматизована система фінансових розрахунків.  1 3 1 2 

7 Тема 7 Автоматизація обробки інформації в податковій 

системі України.  
1 3 1 2 

8 Тема 8 Автоматизована інформаційна система 

держказначейства України.  
1 3 1 2 

9 Тема 9 Автоматизація обробки інформації в страховій 

системі.  
1 3 1 2 

1

0 

Тема 10 Автоматизація управління фінансами в 

бюджетній сфері.  
1 3 1 2 

1

1 

Тема 11 Автоматизація управління фінансами на 

підприємствах і в комерційних структурах.  
2 3 0,5 2 

1

2 

Тема 12 Інформатизація фінансового ринку.  
1 3 - 2 

1

3 

Тема 13 Платіжні системи Інформаційні потоки в 

міжнародних розрахунках.  
1 3 0,5 2 

Всього годин за семестр:     

Спеціальність ФК: 

Спеціальність ФКск: 

14

- 

39 

- 

6 

6 

26 

26 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

Модуль І  

Тема. Інформаційні системи і їхня роль в управлінні народним 

господарством 

З даної теми на самостійне опрацювання виносяться питання стосовно 

інформаційного процесу управління. Вивчаючи тему, розгляньте питання про 

задачі управління, що реалізують інформаційний процес. Тому слід детально 

ознайомитися з організацією інформаційного процесу управління на основі 

нових інформаційних технологій. З’ясуйте поняття інформаційних систем. 

Розгляньте питання про призначення та задачі інформаційних систем. Слід 

детально ознайомитися з структурою та функціями інформаційних систем. 

Розгляньте потенційні можливості інформаційних систем. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає роль інформаційних систем в управлінні народним 

господарством?  

2. Розкрийте сутність інформаційного процесу управління.  

3. Назвіть задачі управління, що реалізують інформаційний процес.  

4. У чому полягає організація інформаційного процесу управління на основі 

нових інформаційних технологій.  

5. Надайте поняття інформаційних систем.  

6. Назвіть задачі інформаційних систем. 

7. Охарактеризуйте структуру та функції інформаційних систем.  

8. Які потенційні можливості інформаційних систем? 

Література: [1; 2; 12, с. 24-34, 13, с.1-5; 15, с. 23-33; 26, с. 15-20]. 



 10 

Тема.  Економічна інформація та засоби її формалізованого опису  

З даної теми на самостійне опрацювання виносяться питання про склад і 

зміст економічної інформації – об’єкта і продукту автоматизованої обробки. 

Виявіть характерні риси та особливості економічної інформації. Розгляньте 

особливості фінансової та банківської інформації, як різновиду економічної 

інформації. Слід детально ознайомитися з структурою економічної інформації. 

З’ясуйте, які саме і чому проводиться оцінка економічної інформації. Вивчаючи 

тему, розгляньте питання про форми подання та відображення економічної 

інформації, засоби формалізованого опису та моделювання економічної 

інформації. Надайте поняття атрибуту та розгляньте його характеристики. 

Надайте поняття показника та розгляньте його утворення. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте структуру і зміст економічної інформації – об’єкта і 

продукту автоматизованої обробки.  

2. Назвіть характерні риси та особливості економічної інформації. 

3. Перерахуйте особливості фінансової та банківської інформації, як 

різновиду економічної інформації.  

4. Розкажіть про форми подання та відображення економічної інформації.  

5. Які існують засоби формалізованого опису та моделювання економічної 

інформації? 

6. Надайте поняття атрибуту та показника. 

Література: [1, 2,12 (с. 24-34), 13(с.1-5), 15(с. 23-33), 26(с. 15-20)]. 

Тема. Інформаційні технології та технологічні процеси оброблення 

економічної інформації 

З даної теми на самостійне опрацювання виносяться питання стосовно 

інформаційної технології та її місця в інформаційній системі підприємства. 

Розгляньте сутність технологічного забезпечення та визначіть його місце в 

автоматизованій інформаційній системі. Розгляньте вплив параметрів задач АІС 
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на оброблення економічної інформації. Слід детально ознайомитися з 

режимами оброблення інформації та їх впливом на інформаційну технологію. 

З’ясуйте, які саме і чому використовуються мережні інформаційні технології 

оброблення економічної інформації. Визначіть особливості інформаційної 

технології оброблення економічної інформації в корпоративних інформаційних 

системах. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає сутність технологічного забезпечення та яке його місце в 

автоматизованій інформаційній системі?  

2. У чому полягає вплив параметрів задач АІС на оброблення економічної 

інформації?  

3. Охарактеризуйте режими оброблення інформації та їх вплив на 

інформаційну технологію.  

4. Які є методологічні особливості ІТ в різних умовах використання 

обчислювальної техніки?  

5. Розкажіть про застосування нейромережних технологій в економічній 

діяльності.  

6. Які особливості інформаційної технології оброблення економічної 

інформації в корпоративних інформаційних системах?  

Література: [1; 2; 12, с. 24-34, 13, с.1-5; 15, с. 23-33; 26, с. 15-20]. 

Тема.  Організація інформаційної бази систем оброблення 

економічної інформації 

З даної теми на самостійне опрацювання виносяться питання стосовно 

особливостей та структури інформаційного забезпечення автоматизованої 

інформаційної системи. Слід детально ознайомитися з організацією баз даних 

автоматизованої інформаційної системи. розгляньте питання про 

формулювання та аналіз вимог до бази даних. Надайте поняття 

концептуального інфологічного проектування бази даних. З’ясуйте, у чому 

полягає проектування реалізації бази даних. 
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Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте особливості та структуру інформаційного 

забезпечення автоматизованої інформаційної системи.  

2. У чому полягає організація баз даних автоматизованої інформаційної 

системи? 

3. У чому полягає формулювання та аналіз вимог до бази даних? 

4. Що таке концептуальне інфологічне проектування бази даних? 

5. Як здійснюється вибір системи управління базами даних? 

Література: [1; 2; 12, с. 24-34, 13, с.1-5; 15, с. 23-33; 26, с. 15-20].  

Тема. Організаційно-методичні основи створення і функціонування 

інформаційних систем управління фінансами 

Вивчаючи тему, розгляньте питання про поняття і цілі створення 

інформаційних систем. Розгляньте класифікацію інформаційних систем. Слід 

детально ознайомитися з інформаційними фінансовими і банківськими 

системами, їх видами та загальною характеристикою. Визначіть методологічні 

особливості банківської та фінансової діяльності та їх вплив на організацію 

системи автоматизованої обробки інформації. Слід детально ознайомитися з 

організаційними та функціональними особливостями фінансових і банківських 

установ і їх впливом на структуру та організацію інформаційної бази. 

Розгляньте принципи створення та функціонування інформаційних систем. 

Розгляньте питання про структура автоматизованих інформаційних систем 

(АІС). Визначіть основні стадії і етапи створення інформаційних систем. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте класифікацію інформаційних систем.  

2. Які методологічні особливості банківської та фінансової діяльності та їх 

вплив на організацію системи автоматизованої обробки інформації? 

3. Назвіть організаційні та функціональні особливості фінансових і 

банківських установ. 
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4. Перерахуйте принципи створення та функціонування інформаційних 

систем. 

5. Охарактеризуйте структуру автоматизованих інформаційних систем  

6. Надайте поняття «автоматизоване робоче місце» (АРМ).  

7. Які є типи АРМів? 

8. Назвіть основні стадії і етапи створення інформаційних систем.. 

Література: [4; 8, с. 292-397; 9, с. 149-177; 13, с. 16-30; 18, с.7-70; 22, с. 

170-200]. 

Модуль ІІ  

Тема. Автоматизована система фінансових розрахунків 

З даної теми на самостійне опрацювання виносяться питання про 

організацію та загальну характеристику інформаційних систем фінансових 

розрахунків. Вивчаючи тему, розгляньте питання про автоматизовану 

інформаційну систему розрахунків з постачальниками та покупцями. 

Розгляньте автоматизовану інформаційну систему «Облік касових операцій» та 

автоматизовану інформаційну систему «Клієнт-банк». 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте загальну характеристику інформаційних систем із фінансових 

розрахунків.  

2. Назвіть особливості автоматизованої інформаційної системи розрахунків 

з постачальниками та покупцями.  

3. Як працює автоматизована інформаційна система «Облік касових 

операцій»? 

4. Назвіть задачі, які виконує автоматизована інформаційна система 

«Клієнт-банк». 

Література: [4; 8, с. 292-397; 9, с. 149-177; 13, с. 16-30; 18, с.7-70; 22, с. 

170-200]. 
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Тема.  Автоматизація обробки інформації в податковій системі 

України 

Вивчаючи тему, розгляньте питання про загальну характеристику та 

структуру податкової системи України з позиції обробки інформації. Слід 

детально ознайомитися з структурою і складом автоматизованої інформаційної 

системи «Податки». Надайте характеристику інформаційного забезпечення 

автоматизованої інформаційної системи «Податки». Розгляньте функціональні 

підсистеми автоматизованої інформаційної системи «Податки». Визначіть 

основні алгоритми, яки використовуються при рішенні задач в автоматизованій 

інформаційній системі «Податки». Крім цього, треба звернути увагу на 

інформаційні зв'язки автоматизованої інформаційної системи «Податки» з 

іншими інформаційними системами. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте загальну характеристику та опишіть структуру податкової 

системи України з позиції обробки інформації. 

2. Охарактеризуйте структуру і склад автоматизованої інформаційної 

системи «Податки».  

3. Надайте характеристику інформаційного забезпечення автоматизованої 

інформаційної системи «Податки».  

4. Назвіть основні алгоритми, яки використовуються при рішенні задач в 

автоматизованій інформаційній системі «Податки». 

5. Які існують інформаційні зв'язки автоматизованої інформаційної системи 

«Податки» з іншими інформаційними системами? 

Література: [4; 8, с. 292-397; 9, с. 149-177; 13, с. 16-30; 18, с.7-70; 22, с. 

170-200]. 

 Тема Автоматизована інформаційна система держказначейства 

України 

Вивчаючи тему, розгляньте загальну характеристику автоматизованої 

інформаційної системи (АІС) «Держказначейство» України. Слід детально 
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ознайомитися з структурою і складом функціональної частини АІС 

«Держказначейство». Розгляньте інформаційне забезпечення АІС 

«Держказначейство». З’ясуйте, які є методики і алгоритми рішення задач по 

обліку надходження та використання бюджетних коштів. Визначіть 

інформаційні зв'язки АІС «Держказначейство» з іншими інформаційними 

системами. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте загальну характеристику автоматизованої інформаційної 

системи (АІС) «Держказначейство» України.  

2. Охарактеризуйте структуру і склад функціональної частини АІС 

«Держказначейство».  

3. Які існують методики і алгоритми рішення задач по обліку 

надходження та використання бюджетних коштів?  

4. Які є інформаційні зв'язки АІС «Держказначейство» з іншими 

інформаційними системами? 

Література: [8, с. 476-584; 11, с. 210-234; 14, с. 116-130; 15, с. 56-70]. 

 Тема. Автоматизація обробки інформації в страховій системі 

Вивчаючи тему, розгляньте загальну характеристику страхової системи з 

точки зору обробки інформації. Слід детально ознайомитися з інформаційним 

забезпеченням автоматизованої інформаційної системи страхової компанії. 

З’ясуйте склад функціональних підсистем автоматизованої інформаційної 

системи страхової компанії. Визначте основні алгоритми, яки 

використовуються при розв’язанні задач в автоматизованій інформаційній 

системі страхової компанії. Розгляньте питання про інформаційні зв’язки 

автоматизованої інформаційної системи страхової компанії з іншими 

інформаційними системами.. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте загальну характеристику страхової системи з точки зору 

обробки інформації.  
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2. Охарактеризуйте структуру і склад функціональних підсистем 

автоматизованої інформаційної системи страхової компанії. 

3. Які основні алгоритми використовуються при розв’язанні задач в 

автоматизованій інформаційній системі страхової компанії?  

4. Які існують інформаційні зв’язки автоматизованої інформаційної 

системи страхової компанії з іншими інформаційними системами? 

Література: [8, с. 476-584; 11, с. 210-234; 14, с. 116-130; 15, с. 56-70]. 

 

Тема. Автоматизація управління фінансами в бюджетній сфері 

Вивчаючи тему, надайте загальну характеристику автоматизованої 

інформаційної системи формування та обліку і аналізу виконання Державного 

та місцевих бюджетів з позиції обробки інформації. Розгляньте структуру і 

склад автоматизованої інформаційної системи формування та обліку і аналізу 

виконання Державного та місцевих бюджетів. З’ясуйте, які є основні 

функціональні підсистеми автоматизованої інформаційної системи формування 

та обліку і аналізу виконання Державного та місцевих бюджетів. Слід детально 

ознайомитися з інформаційним забезпеченням автоматизованої інформаційної 

системи формування та обліку і аналізу виконання Державного та місцевих 

бюджетів. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте загальну характеристику автоматизованої інформаційної 

системи формування та обліку і аналізу виконання Державного та місцевих 

бюджетів з позиції обробки інформації. 

2. Охарактеризуйте структуру і склад автоматизованої інформаційної 

системи формування та обліку і аналізу виконання Державного та місцевих 

бюджетів. 
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3. Надайте загальну характеристику основних функціональних підсистем 

автоматизованої інформаційної системи формування та обліку і аналізу 

виконання Державного та місцевих бюджетів.  

4. Охарактеризуйте інформаційне забезпечення автоматизованої 

інформаційної системи формування та обліку і аналізу виконання Державного 

та місцевих бюджетів.? 

Література: [8, с. 476-584; 11, с. 210-234; 14, с. 116-130; 15, с. 56-70]. 

 

Тема. Автоматизація управління фінансами на підприємствах і в 

комерційних структурах 

Вивчаючи тему, розгляньте загальну характеристику фінансових задач, 

які розв’язуються в автоматизованих інформаційних системах підприємств і 

комерційних структур. З’ясуйте, які саме існують внутрішньо системні та 

зовнішні інформаційні зв’язки фінансових задач в автоматизованих системах 

підприємств і комерційних структур. Слід детально ознайомитися з методикою 

і алгоритмами рішення основних фінансових задач в АІС підприємств і 

комерційних структур. Розгляньте питання про моделювання і підтримку 

рішень по управлінню фінансами підприємств і комерційних структур. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте загальну характеристику фінансових задач, які розв’язуються 

в автоматизованих інформаційних системах підприємств і комерційних 

структур. 

2. Охарактеризуйте внутрішньо системні та зовнішні інформаційні 

зв’язки фінансових задач в автоматизованих системах підприємств і 

комерційних структур.  

3. Які існують методики і алгоритми рішення основних фінансових задач 

в АІС підприємств і комерційних структур? 

4. Назвіть задачі моделювання і підтримки рішень по управлінню 

фінансами підприємств і комерційних структур. 
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Література: [8, с. 476-584; 11, с. 210-234; 14, с. 116-130; 15, с. 56-70]. 

 

Тема. Інформатизація фінансового ринку 

З даної теми на самостійне опрацювання виносяться питання стосовно 

інформаційної підтримки ринку цінних паперів. Вивчаючи тему, розгляньте 

питання про розподілену депозитарну систему. Слід детально ознайомитися з 

інформаційними технологіями депозитарного обліку. Розгляньте питання про 

інформаційні технології реєстродержателів, автоматизацію фондової торгівлі.  

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає інформаційна підтримка ринку цінних паперів?  

2. Надайте загальну характеристику розподіленій депозитарній системі.  

3. Назвіть інформаційні технології депозитарного обліку.  

4. Охарактеризуйте інформаційні технології реєстродержателів. 

5. У чому полягає  інформаційна підтримка інвестиційного процесу? 

Література: [8, с. 476-584; 11, с. 210-234; 14, с. 116-130; 15, с. 56-70]. 

 

Тема. Платіжні системи 

З даної теми на самостійне опрацювання виносяться питання про 

інформаційні потоки в міжнародних розрахунках. Зверніть увагу на 

інформаційні технології у міжнародних валютних, розрахункових та кредитно-

фінансових операціях. Слід детально ознайомитися з історією виникнення 

міжнародної електронної мережі SWIFT. Розгляньте питання про 

стандартизацію форматів повідомлень та адресів у мережі SWIFT та роль 

Internet у обслуговувані міжнародних розрахунків. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте загальну характеристику інформаційних потоків в 

міжнародних розрахунках.  
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2. Охарактеризуйте інформаційні технології у міжнародних валютних, 

розрахункових та кредитно-фінансових операціях.  

3. Розкажіть про історію виникнення міжнародної електронної мережі 

SWIFT.  

4. У чому полягає стандартизація форматів повідомлень та адресів у 

мережі SWIFT? 

5. Яка роль Internet у обслуговувані міжнародних розрахунків? 

Література: [8, с. 476-584; 11, с. 210-234; 14, с. 116-130; 15, с. 56-70]. 
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3 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

1. Інформаційні системи і їхня роль в управлінні народним господарством. 

2. Економічна інформація та засоби її формалізованого опису. 

3. Інформаційні технології та технологічні процеси оброблення економічної 

інформації. 

4. Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації. 

5. Організаційно-методичні основи створення і функціонування 

інформаційних систем управління фінансами. 

6. Автоматизована система фінансових розрахунків. 

7. Автоматизація обробки інформації в податковій системі України. 

8. Автоматизована інформаційна система держказначейства України. 

9. Автоматизація обробки інформації в страховій системі. 

10. Автоматизація управління фінансами в бюджетній сфері. 

11. Автоматизація управління фінансами на підприємствах і в комерційних 

структурах. 

12. Інформатизація фінансового ринку. 

13. Платіжні системи.  

14. Графічне представлення даних у Microsoft Excel. 

15. Робота з фінансовими функціями Microsoft Excel. 

16. Робота зі списками та базами даних у Microsoft Excel. 

17. Аналіз даних за допомогою зведених таблиць та діаграм. 

18. Аналіз даних за допомогою сценаріїв. 

19. Аналіз даних: підбір параметру та пошук рішення. 

20. Використання пакету статистичного аналізу. 
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4 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Сутність інформаційного процесу управління. Задачі управління, що 

реалізують інформаційний процес.  

2. Організація інформаційного процесу управління на основі нових 

інформаційних технологій.  

3. Поняття інформаційних систем.  

4. Призначення інформаційних систем. Задачі інформаційних систем.  

5. Структура та функції інформаційних систем. Потенційні можливості 

інформаційних систем. 

6. Склад і зміст економічної інформації - об’єкта і продукту автоматизованої 

обробки.  

7. Характерні риси та особливості економічної інформації. Особливості 

фінансової та банківської інформації, як різновиду економічної інформації.  

8. Структура економічної інформації.  

9. Оцінка економічної інформації. Форми подання та відображення 

економічної інформації.  

10. Засоби формалізованого опису та моделювання економічної інформації.  

11. Поняття атрибуту та його характеристики.  

12. Поняття показника та його утворення. 

13. Інформаційна технологія та її місце в інформаційній системі підприємства. 

Сутність технологічного забезпечення та його місце в автоматизованій 

інформаційній системі.  

14. Вплив параметрів задач АІС на оброблення економічної інформації.  

15. Режими оброблення інформації та їх вплив на інформаційну технологію.  

16. Методологічні особливості ІТ в різних умовах використання 

обчислювальної техніки.  

17. Застосування нейромережних технологій в економічній діяльності.  

18. Мережні інформаційні технології оброблення економічної інформації.  

19. Особливості інформаційної технології оброблення економічної інформації в 
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корпоративних інформаційних системах. 

20. Особливості та структура інформаційного забезпечення автоматизованої 

інформаційної системи.  

21. Організація баз даних автоматизованої інформаційної системи. 

Формулювання та аналіз вимог до бази даних.  

22. Концептуальне інфологічне проектування бази даних. 

23. Проектування реалізації бази даних.  

24. Вибір системи управління базами даних. 

25. Поняття і цілі створення інформаційних систем.  

26. Класифікація інформаційних систем.  

27. Поняття інформаційних фінансових і банківських систем, їх види та 

загальна характеристика.  

28. Методологічні особливості банківської та фінансової діяльності та їх вплив 

на організацію системи автоматизованої обробки інформації.  

29. Організаційні та функціональні особливості фінансових і банківських 

установ і їх вплив на структуру та організацію інформаційної бази.  

30. Принципи створення та функціонування інформаційних систем.  

31. Структура автоматизованих інформаційних систем (АІС).  

32. Функціональна та забезпечуюча частина. Компоненти системи.  

33. Функціональна структура автоматизованої інформаційної системи (АІС).  

34. Ресурсний підхід до внутрішньої структуризації інформаційних системи.  

35. Склад забезпечуючої частини автоматизованої інформаційної системи 

(АІС).  

36. Структура інформаційного забезпечення автоматизованої інформаційної 

системи.  

37. Технологічний підхід до структуризації автоматизованої інформаційної 

системи (АІС).  

38. Поняття «автоматизоване робоче місце» (АРМ). Типи АРМів.  

39. Організація робіт по створенню АІС.  

40. Основні стадії і етапи створення інформаційних систем. 



 23 

41. Загальна характеристика інформаційних систем із фінансових розрахунків.  

42. Автоматизована інформаційна система розрахунків з постачальниками та 

покупцями.  

43. Автоматизована інформаційна система «Облік касових операцій». 

Автоматизована інформаційна система «Клієнт-банк». 

44. Загальна характеристика та структура податкової системи України з позиції 

обробки інформації.  

45. Структура і склад автоматизованої інформаційної системи «Податки».  

46. Характеристика інформаційного забезпечення автоматизованої 

інформаційної системи «Податки».  

47. Характеристика функціональних підсистем автоматизованої інформаційної 

системи «Податки».  

48. Основні алгоритми, яки використовуються при рішенні задач в 

автоматизованій інформаційній системі «Податки».  

49. Інформаційні зв'язки автоматизованої інформаційної системи «Податки» з 

іншими інформаційними системами. 

50. Загальна характеристика автоматизованої інформаційної системи (АІС) 

«Держказначейство» України.  

51. Структура і склад функціональної частини АІС «Держказначейство».  

52. Інформаційне забезпечення АІС «Держказначейство».  

53. Методика і алгоритми рішення задач по обліку надходження та 

використання бюджетних коштів. Інформаційні зв'язки АІС 

«Держказначейство» з іншими інформаційними системами. 

54.  Загальна характеристика страхової системи з точки зору обробки 

інформації.  

55. Інформаційне забезпечення автоматизованої інформаційної системи 

страхової компанії.  

56. Склад функціональних підсистем автоматизованої інформаційної системи 

страхової компанії.  

57. Основні алгоритми, яки використовуються при розв’язанні задач в 
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автоматизованій інформаційній системі страхової компанії.  

58. Інформаційні зв’язки автоматизованої інформаційної системи страхової 

компанії з іншими інформаційними системами. 

59. Загальна характеристика автоматизованої інформаційної системи 

формування та обліку і аналізу виконання Державного та місцевих бюджетів з 

позиції обробки інформації.  

60. Структура і склад автоматизованої інформаційної системи формування та 

обліку і аналізу виконання Державного та місцевих бюджетів.  

61. Характеристика основних функціональних підсистем автоматизованої 

інформаційної системи формування та обліку і аналізу виконання Державного 

та місцевих бюджетів.  

62. Інформаційне забезпечення автоматизованої інформаційної системи 

формування та обліку і аналізу виконання Державного та місцевих бюджетів. 

63. Загальна характеристика фінансових задач, які розв’язуються в 

автоматизованих інформаційних системах підприємств і комерційних структур.  

64. Внутрішньо системні та зовнішні інформаційні зв’язки фінансових задач в 

автоматизованих системах підприємств і комерційних структур.  

65. Методика і алгоритми рішення основних фінансових задач в АІС 

підприємств і комерційних структур.  

66. Моделювання і підтримка рішень по управлінню фінансами підприємств і 

комерційних структур. 

67. Інформаційна підтримка ринку цінних паперів. Розподілена депозитарна 

система.  

68. Інформаційні технології депозитарного обліку.  

69. Інформаційні потоки в міжнародних розрахунках.  

70. Інформаційні технології у міжнародних валютних, розрахункових та 

кредитно-фінансових операціях.  

71. Історія виникнення міжнародної електронної мережі SWIFT. 

72.  Стандартизація форматів повідомлень та адресів у мережі SWIFT.  

73. Роль Internet у обслуговувані міжнародних розрахунків. 
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