
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни 

«Інформаційні системи та технології в банківській сфері» 
 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітня програма Банківська справа 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 4 курс, 7 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 6 кредитів 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 20 год. 

Лабораторні – 52 год. 

Самостійна робота – 108 год. 

Форма підсумкового контролю Залік 

Кафедра Кафедра банківської справи і фінансових послуг, ауд. 305 

першого корпусу, телефон: (057) 702-11-86, (дод. 3-00), 

сайт кафедри: http://www.banking.hneu.edu.ua/ 

Викладач (-і) Корват Олена Валеріївна, кандидат економічних наук, 

доцент 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

e.korvat@gmail.com  

Дні занять Лекції: згідно діючого розкладу занять 

Лабораторні: згідно діючого розкладу занять 

Консультації На кафедрі банківської справи і фінансових послуг, очні, 

відповідно до графіка консультацій, індивідуальні, Viber, 

Telegram, e-mail, чат в ПНС 

Мета навчальної дисципліни: формування у майбутніх банкірів знань і вмінь щодо наявних 

інформаційних систем та технологій, їх раціонального використання, а також практичних 

навичок ефективного застосування сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення 

фінансової-економічної діяльності в банках. 

Передумови для навчання 

До вивчення даної дисципліни студент приступає в разі набуття певних знань, навичок та 

вмінь з інших галузей науки. Перш за все, це стосується дисциплін загальноекономічного 

циклу. Крім того, потрібні знання зі спеціальних дисциплін: «Гроші і кредит», «Банківські 

операції», «Фінанси», «Фінансовий облік і контроль у банках»: знати законодавчу та 

нормативну базу, що регламентує банківську діяльність, знати принципи фінансового обліку 

при відображенні банківських операцій, знати методику складання балансів банків. 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Сучасні концепції побудови інформаційних систем та технологій в 

банківській сфері 

Тема 1. Інформаційні системи та технології, їх роль в банківській сфері 

Тема 2. Банківські автоматизовані інформаційні системи: поняття, характерні ознаки 

Тема 3. Електронні системи передавання банківської інформації 

Змістовий модуль 2. Методичні засади автоматизації банківських операцій 

Тема 4. Функціональна характеристика підсистеми «Операційний день банку». 

Тема 5. Облік та аналіз банківських операцій в автоматизованій банківській системі 

Тема 6. Безпека електронних документів та електронних платежів 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни 

Мультимедійне обладнання для проведення лекційних занять. Лабораторні заняття 

проводяться в аудиторіях, оснащених сучасним комп’ютерним обладнанням із доступом до 

Інтернету, з використанням програмного продукту АБС «Віртуальний банк» та офісного 
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пакету Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5348  

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей враховує види занять, які 

передбачають лекційні та лабораторні заняття, а також виконання самостійної роботи. 

Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 

100-бальною системою. Поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення лабораторних занять та самостійної роботи, оцінюється сумою набраних балів. 

Максимально можлива кількість балів за поточний та підсумковий контроль упродовж 

семестру – 100 та мінімально можлива кількість балів – 60. 

Поточний контроль включає наступні контрольні заходи: завдання за темами; 

презентації; поточні контрольні роботи. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання та накопичування балів з навчальної 

дисципліни наведена у робочому плані (технологічній карті) з навчальної дисципліни. 

Політики навчальної дисципліни 

Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності. 

Здобувачі вищої освіти зобов’язані дотримуватись чесної академічної поведінки: якісно 

готуватись до занять, самостійно виконувати поточні завдання та завдання підсумкового 

контролю; посилатись на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей інших авторів; дотримуватись норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; надавати достовірну інформацію про результати власної навчальної і наукової 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. За порушення 

академічної доброчесності (академічний плагіат, фабрикацію, фальсифікацію, списування, 

обман) здобувачі освіти притягуються до академічної відповідальності: повторне 

проходження оцінювання відповідного виду навчальної роботи. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 

методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни (https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5348). 
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