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Предмет навчальної дисципліни 

Предмет навчальної дисципліни: облікова інформація банків та бірж, питання теорії і 

практики розвитку інформаційних систем і технологій функціонування фінансово-кредитної сфери 

та фондового ринку. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: вивчення теоретичних та практичних питань щодо 

призначення, побудови, основних функціональних можливостей, технологій взаємодії та 

експлуатації інформаційних систем, що використовуються у фінансових установах України; 

опанування студентами теоретичних знань і практичних навичок у сфері використання сучасних 

інформаційних технологій функціонування фондового ринку та аналізу цінних паперів. 

 

Основні завдання 

Основні завдання: поглиблене вивчення студентами основ створення та функціонування 

інформаційних систем і технологій в фінансово-кредитній сфері; засвоєння особливостей організації 

автоматизованих робочих місць банківських спеціалістів та біржових працівників; формування 

навичок розв’язування практичних фінансово-кредитних задач із застосування інформаційних 

систем і технологій автоматизованої обробки інформації. 

 

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 

Навчальна дисципліна «Автоматизовані системи для банків і бірж» взаємопов’язана з такими 

дисциплінами як «Інформатика», «Інформаційні системи у фінансах», «Аналіз банківської 

діяльності», «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання», «Фінансова політика України» 

та ін. 

 

Вимоги до знань і умінь: 

Вивчення змісту дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки 

магістра, за якого він повинен: 

а) знати: 

 суть фундаментальних теоретичних понять дисципліни; 

 основні принципи організації та функціонування банківських інформаційних систем; 

 основи організації автоматизованої обробки фінансово-кредитної та економічної інформації; 

 особливості інформаційного забезпечення банківських установ різних рівнів; 

 трактування, класифікацію інформаційних технологій та деякі найпоширеніші АІТ в 

банківській сфері; 

б) уміти: 

 застосовувати інформаційні системи та технології при розв’язуванні практичних фінансово-

кредитних задач; 

 використовувати інформаційні системи віддаленого обслуговування клієнтів банку; 

 оволодівати технологіями ведення електронних міжбанківських платежів у сучасних 

електронних платіжних системах і торгівельно-інформаційних системах фондової та 

валютної біржі. 

 

Зміст дисципліни за темами 

Тема 1.    Фінансово-кредитна інформація та засоби її формалізованого опису. Інформаційна 

технологія. Еволюція і тенденції розвитку банківських інформаційних технологій. 

Тема 2.    Вимоги до інформаційних систем комерційних банків. Законодавство у сфері 



інформаційних технологій. 

Тема 3.    Автоматизація документообігу у банківських установах. 

Тема 4 Сучасні вітчизняні автоматизовані банківські системи. 

Тема 5.    Телекомунікаційні системи в банківській галузі. 

Тема 6.    Системи «клієнт-банк». 

Тема 7. INTERNET-технології в банках. 

Тема 8. Інформаційні технології для роботи банків на фінансовому ринку. 

Тема 9. Перспективні інформаційні технології у банках України. Нові банківські електронні 

послуги. 

Тема 10. Інформаційні системи фондового ринку. 

Тема 11. Фундаментальний і технічний аналіз фондового ринку. 
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