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МЕТА: формування системи теоретичних і практичних знань з основ створення та
функціонування інформаційних систем і технологій, їх використання в управлінні
соціально-економічними системами.
ПРОГРАМА: Економічна інформація і засоби її формалізованого опису. Поняття,
властивості та класифікація інформації. Структурні одиниці інформації. Класифікація
СЕІ. Кодування інформації. Запис та зберігання інформації на машинних носіях. Методи
обробки інформації в автоматизованих інформаційних системах (АІС). Інформаційні
системи та їхня роль в управлінні економічними об'єктами. Інформаційні технології та
процеси оброблення економічної інформації. Табличний процесор Excel. Access і
побудова реляційних баз даних користувача. Бухгалтерські інформаційні системи (БУІС).
Банківські інформаційні системи (БІС) та технології. ІС складання та ведення бюджетів.
ІС органів податкової інспекції. ІС органів казначейства. ІС ринку цінних паперів. ІС в
інших сферах економіки. Організація інформаційної бази систем оброблення економічної
інформації. Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних
систем. Технологія індивідуального проектування інформаційної системи. Впровадження,
супроводження і модернізація інформаційних систем. Управління технологічними
процесами проектування інформаційної системи. Типове проектування інформаційних
систем. Автоматизація проектування інформаційних систем.
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МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:
Екзамен, лабораторні роботи.
ПЕРЕДУМОВИ:
Інформатика і КТ, прогнозування соціально-економічних процесів, економічний
аналіз, бухгалтерський облік, страхування, фінанси.
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА: Індивідуальні завдання та консультації.

