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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Сучасний стан економіки, динамізм реформ та ритм суспільного життя 

вимагає від студентів формувати в портфелі своїх практичних навичок не 

стільки конкретні «книжкові» знання, а й вміння аналізувати, співставляючи 

ситуації з наявним багажем знань та формувати завдання для освоєння нових 

предметів, інструментів та базових знань з метою вирішення поточних 

проблем. Особливо це актуально для спеціалістів економічного профілю. 

Найбільш динамічним явищем сучасного світу є формування 

інформаційного простору, включення знань кожної окремої людини до цього 

нового, інтегрованого способу здобуття, обробки та збереження знань людства 

про навколишній світ. Саме тому майбутнім спеціалістам потрібно приділяти 

значну увагу власній інформаційній освіті. 

Фундамент інформаційної грамотності у студентів закладає предмет 

«Інформатика». 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом дисципліни «Інформатика» є система засобів автоматизації 

оброблення та використання інформації. 

 

Мета навчальної дисципліни  

Вивчення теоретичних основ і принципів побудови сучасних і 

перспективних обчислювальних машин, основ програмування, прикладних 

програмних систем, а також уміння орієнтуватися в комп’ютерних мережах, 

базова підготовка фахівців для ефективного використання сучасної 

комп’ютерної техніки в процесі розв’язку прикладних задач. 

 

Основні завдання 

Вивчення теоретичних основ інформатики та характеристик 

комп’ютерної техніки, архітектури, технологічного забезпечення 

комп’ютерних систем, алгоритмізації та програмування, систем оброблення 

економічної інформації, використання мережних технологій під час 

дослідження соціально-економічних систем та розв’язування задач фахового 

спрямування. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі за 

спеціальністю 051 «Економіка» 

Дисципліна «Інформатика» взаємопов’язана з такими дисциплінами як  

«Теорія ймовірності та математична статистика», «Алгоритмізація та 

програмування», «Управління проектами інформатизації», «Об'єктно-

орієнтоване програмування», «Технології проектування та адміністрування БД 

і СД», «Комп’ютерні мережі», «Комп’ютерна графіка», «Технології Internet», 

«Захист інформації в інформаційних системах» та ін. 
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Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі за 

спеціальністю071 «Облік і оподаткування» 

Дисципліна «Інформатика» взаємопов’язана з такими дисциплінами як 

«Теорія ймовірності та математична статистика», «Інформаційні системи і 

технології в обліку». 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі за 

спеціальністю072  «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Дисципліна «Інформатика» взаємопов’язана з такими дисциплінами як 

«Фінанси», «Теорія ймовірності та математична статистика». 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі за 

спеціальністю 

074 «Публічне управління та адміністрування» 

Дисципліна «Інформатика» взаємопов’язана з такими дисциплінами як 

«Теорія ймовірності та математична статистика», «Інформаційні системи і 

технології в менеджменті». 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати 

 стан та перспективи розвитку компонентів інформатики та управління; 

 основи комп’ютеризації облікових і аналітичних робіт; 

 можливості використання ПК для автоматизації операцій, які часто 

виконуються під час роботи спеціалістіврізних напрямків. 

 

б) уміти 

 використовувати програми пакету MS Office для розв’язання фінансово-

економічних задач; 

 застосовувати служби та послуги мережі Інтернет; 

 створювати за допомогою мови HTML простіші WEB-сторінки. 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати 

необхідний рівень сформованості вмінь: 
Назва рівня сформованості 

вміння 
Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною 

програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності 

при розв’язуванні типових ситуацій 

З. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати 

знання для розв’язання нестандартних завдань та 

проблемних ситуацій 

Програма складена на 6 кредитів. Форми контролю – проміжний 

модульний контроль, екзамен.  
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Номер теми Назва теми 

1. Теоретичні основи інформатики. 

2. Системне забезпечення інформаційних процесів. 

3. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації. 

4. Програмні засоби роботи зі структурованими документами. 

5. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних. 

6. Мережні технології. 

7. Глобальна мережаInternet. 

8. Основи WEB-дизайну. 

 

 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Теоретичні основи інформатики 

Предмет інформатики. Основні поняття та складові частини 

інформатики. Поняття економічної інформації.  

 

Тема 2. Системне забезпечення інформаційних процесів 

Апаратне забезпечення ПК. Структура даних на магнітних носіях. 

Програмне забезпечення ПК та його класифікація. Призначення та функції 

операційних систем. 

 

Тема 3. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації 

Основні поняття інформаційної безпеки. Поняття про комп’ютерні 

віруси, їх класифікація. Огляд та класифікація антивірусних програм. 

 

Тема 4. Програмні засоби роботи зі структурованими документами 

Огляд пакетупрограм MicrosoftOffice. Поняття електронного документу 

MicrosoftOffice. 

Текстовий редактор Word: функціональні можливості та інтерфейс. 

Основні прийоми створення найпростіших документів. Форматування тексту. 

Робота з таблицями. Обчислення у Word. Робота з вбудованими о6’єктами. 

Робота з цілим документом. Створення динамічнихдокументів. Робота з 

шаблонами. Процедура злиття. 

Презентація як мультимедійний документ. Програма PowerPoint: 

функціональні можливості та інтерфейс. Основні способи та прийоми 

створення презентації. Вставка таблиць, діаграм та рисунків, аудіо та відео. 
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Використання гіперпосилань. Ефекти анімації. Керування показом слайдів. 

Інші можливості програми. 

Табличний процесор Excel: функціональні можливості та інтерфейс. 

Структура робочої книги та аркуша. Базові дії в робочій книзі. Введення та 

редагування даних. Використання формул та функцій. Графічне представлення 

даних. Фінансовий та статистичний аналіз. Бази данихв Excel. Сортування 

інформації. Створення підсумків до бази даних. Створення зведених таблиць. 

Фільтрування інформації баз даних.  Використання запитів для пошуку 

інформації в базі даних. Надбудови в Excel. 

Основи об’єктно-орієнтованого програмування. Середовище 

програмування VisualBasicforApplications. Структура проекту VBA, макроси та 

модулі. Елементи управління. 

 

Тема 5. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних 

Поняття бази даних. Призначення й класифікація систем управління 

базами даних (СУБД). СУБД MicrosoftAccess: функціональні можливості та 

інтерфейс. Об’єкти бази даних Access. Робота з таблицями бази даних. Пошук 

потрібної інформації за допомогою фільтрів та запитів. Заповнення та 

відображення даних за допомогою форм. Аналіз даних за допомогою звітів. 

 

Тема 6. Мережні технології 

Основи побудови комп’ютерних мереж, їх класифікація. Мережні пристрої 

та середовища передачі даних. Мережні протоколи. Принципи та архітектури 

локальних мереж. Навики використання ресурсів внутрішньої мережі.  

 

Тема 7. Глобальна мережа Internet  

Загальні принципи побудови глобальних мереж. Поняття протоколу. 

Інформаційно-пошукові системи, технологія пошуку інформації.  

Інформаційні служби та послуги Internet.Система електронної пошти. 

Ведення електронної кореспонденції: створення, відправлення повідомлень, 

пошук і накопичення адрес. Адресні книги. Приєднання файлів до 

повідомлень. 

 

Тема 8. Основи WEB-дизайну 

Поняття WEB-сайту та WEB-сторінки. Основи мови HTML.  

Microsoft FrontPage – програма для створення та управління 

WEB-сайтом. 

  



7 

 

4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Основна 

1. Баженов В.А. та ін Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні 

технології. Підручник. – К.: Каравела, 2003. 

2. Вашкевич Э. PowerPoint 2007. Эффективныепрезентации на 

компьютере. – СПб.: Питер, 2008. – 240 с. 

3. ВеденееваЕ.Функции и формулы Excel 2007. – СПб.: Питер, 2008. – 384 

с. 

4. ВолковВ.Понятный самоучитель Excel 2010.  – СПб.: Питер, 2010. – 252 

с. 

5. Гладкий А., Чиртик А. Excel 2007. Трюки и эффекты. – СПб.: Питер, 

2007. – 368 с. 

6. Григорків В.С. та ін. Економічна інформатика: Навч. Посібник – 

Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. 

7. Делявський М.В., Жмуркевич А.Є, Одрехівський М.В., Чаповська Р.Б. 

Основи алгоритмізації та програмування: середовище VBA: Навч. посібник – 

Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. 

8. ДонцовД.Word 2007. Легкий старт.  – СПб.: Питер, 2007. 

9. Караванова Т.П. Методи побудови алгоритмів та їх аналіз. 

Обчислювальні алгоритми (навчальний посібник). – К: Генеза, 2009. – 331 с. 

10. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та 

комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник. – К.:КНЕУ, 2002. 

11. Кормен Томас Х. Алгоритмы. Вводный курс. – М: Вильямс, 2014. – 208 

с. 

12. Культин Н. Word 2007. Самоенеобходимое. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2007. – 176 с. 

13. Кучерява Т.О. та ін. Інформатика та комп’ютерна техніка: активізація 

навчання: Практикум для індивід. Роботи – К.: КНЕУ, 2006. 

14. Левченко О.М. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні 

технології: Підручник. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2007. – 640 с. 

15. Левченко О.М., Завадський І.О., Прокопенко Н.С.. Основи Інтернету: 

Навчальний посібник. – 2-ге вид. – К.: BHV, 2009. – 288 с. 

16. Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних – Київ, Видавничий центр 

«Академія», 2003. 

17. Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика та 

комп’ютерна техніка: Навч.посібник – Суми: Університ. книга, 2003. 

18. МюррейКэтрин.Новыевозможности Office 2007. – Эком, 2007. 

19. Орловська А.Б., Прошак Г.В. Операційна система Windows. – Львів: 

ЛДФА, 2004. 

20. Романова Ю.Д., Лесничая И.Г., Шестаков В.И. Информатика и 

информационные технологии. – М: Эксмо, 2008. – 592 с. 

21. СергеевА. П.Microsoft Office 2007. – М: Вильямс, 2007. 

http://cnml.com.ua/product_info.php?products_id=909


8 

 

22. Стоцкий Ю., Васильев А., ТелинаИ.Office 2007. Самоучитель. – СПб.: 

Питер, 2007. 

23. Тихомиров А.Н., Прокди А.К., Колосков П.В. Самоучитель Microsoft 

Office 2007. Все программы пакета. – СПб.: Наука и техника, 2008 г. – 608 с. 

24. ФизерсМайкл К. Word 2007.  – СПб.: Питер, 2008. 

25. Чаповська Р.Б., Вальдрат О.Л. Робота з MS EXCEL. Навчальний 

посібник. – К.: ЦУЛ, Фітосоціоцентр, 2002. 

 

Додаткова 

1. Білоусова Л.И., Гризун Л.Є. VisualBasic – от простого к сложному. – 

Харьков, 2000. 

2. Валецька Т. Комп’ютерні мережі. Апаратні засоби: Навч. посібник. – К.: 

Центр навч. літ., 2002. 

3. Гарнаев А.Ю. Самоучитель VBA – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

4. Коваленко М.М. Комп’ютерні віруси і захист інформації. Навчальний 

посібник. – Київ, 1999. 

5. Лозікова Г. Комп’ютерні мережі: Навч. метод. посібник. – К.: Центр 

навч. літ. 

6. Малышев С.А. Самоучитель VBA. – СПб., 2001. 

7. Пасько В., Колесников А. Самоучитель работы на 

персональномкомп’ютере. – Киев, 1999. 

8. СлепцоваЛ. Д.Программирование на VBA в Microsoft Office 2010. – 

Диалектика, Вильямс, 2010. 

9. ХоникаттДжерри. Использование Internet. – Киев, 1997. 

10. Хорев В.Д. Самоучитель программирования на VBA в MicrosoftOffice. – 

Киев, 2001. 
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5. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
 Основні терміни та понятгя – http://uk.wikipedia.org. 
 Типи локальних комп’ютерних мереж, топологія мереж, мережеві 

протоколи – http://moodle.ukma.kiev.ua/mod/resource. 
 Принципи побудови локальних мереж 
www.homenetwork.org.ua/index.php. 
 Пошуковий сервер www.google.com.ua. 

 Воробйов В.В. Microsoft WORD. Посібник для початківця – 

http://www.twirpx.com/file/86994/. 

 Microsoft Office Word 2007 StepbyStep – 

http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/microsoft_office_word_2007_step_by_step.ht

ml. 
 А. Гладкий, А. Чиртик Excel. Трюки и эффекты – 

http://www.knigka.info/2007/07/18/excel_trjuki_i_jeffekty.htm. 

 http://office.microsoft.com/uk-ua/excel-help. 
 http://www.iworker.ru/lesson/248882. 
 http://www.teachvideo.ru/course/195. 
 http://www.teachvideo.ru/course/195. 
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