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ВСТУП 

Перехід суспільства до інформаційної фази розвитку, який відбувається в 

Україні, базується на економіці знань (knowledge economy),  де найбільш важливим 

виробничим ресурсом суспільства стає інформація та знання, щодо способів її об-

робки.  

В сучасних умовах господарювання в організаціях створені і ефективно діють 

інформаційні системи, які обслуговують процес підготовки і прийняття управлін-

ських рішень; вирішують задачі обробки інформації та реалізації інтелектуальної 

діяльності з метою створення інформації нової якості.  

Основними факторами, які впливають на впровадження інформаційних систем 

є потреби організацій та користувачів, що прагнуть збільшити продуктивність по-

всякденних робіт, підвищити ефективність управління, за рахунок прийняття оп-

тимальних та раціональних рішень. Інформаційні системи та технології стали най-

важливішим складником сучасного бізнесу і реалізують інноваційні технології 

управління підприємством і бізнесом.  

Фахівець, що знайомий з методами обробки інформації, насамперед  економі-

чної, в змозі швидко та професійно автоматизувати змістовну обробку документів 

як у формі тексту, так і числових показників. Стрімке розповсюдження нових ін-

формаційних технологій з використанням обчислювальної техніки, систем телеко-

мунікацій, висуває особливі вимоги до комп'ютерної підготовки фахівців фінансо-

вої системи, обліку, управління. 

До основних напрямків автоматизації управлінської діяльності в організацій-

них структурах відносять: автоматизацію обробки документів шляхом впрова-

дження систем для обробки тексту, автоматизацію обміну інформацією через різ-

номанітні види комунікацій, автоматизацію діяльності менеджерів на базі 

комп’ютерних систем комплексних інформаційних систем, що дозволяє управлін-

цю, менеджеру отримувати оперативний доступ до інформації з тим, щоб в пода-

льшому ефективно її використовувати для вирішення поставлених задач. У зв'язку 

з цим дуже важливо студентам спеціальності «Облік і оподаткування» оволодіти 
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теорією та практикою застосування інформаційних систем та технологій для пода-

льшої роботи у своїй професійній сфері.  

Дисципліна «Офісні комп’ютерні технології» входить до переліку дисциплін 

навчального плану підготовки студентів денної форми навчання освітнього ступе-

ня «бакалавр», галузі знань «Управління та адміністрування». 

Робоча програма дисципліни складається з 5 розділів: мети, завдань та резуль-

татів вивчення дисципліни (компетентностей), її місця в освітньому процесі; змісту 

тем дисципліни; структури дисципліни та розподілу годин за темами (тематичним 

планом); тематики лекційних, лабораторних занять, самостійної роботи студентів; 

списку рекомендованих джерел. 

 

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

(КОМПЕТЕНТНОСТІ), ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Мета: сформувати знання, вміння і навички, необхідні для використання засо-

бів сучасних офісних комп’ютерних технологій для розв'язання задач загального та 

спеціального призначення, пов'язаних з опрацюванням інформації, її систематиза-

цією і зберіганням. 

Завдання дисципліни: є набуття студентами системи теоретичних знань, 

практичних навичок та умінь відповідно до поставленої мети. 

Предмет дисципліни - методи та інструментальні засоби комп'ютерних тех-

нологій подання, обробки, пошуку, зберігання і захисту економічної інформації; 

способи, методи та форми представлення, обробки та передачі інформаційних дже-

рел в комп'ютерних мережах. 

Студенти у результаті вивчення дисципліни повинні знати: 

 

• сутність понять "інформація", "економічна інформація" та "інформаційні те-

хнології"; 

• принципи роботи комп'ютерної техніки й можливості її застосування в май-

бутній економічній, фінансовій діяльності, сфері управління та обліку; 

• різновиди програмного забезпечення; призначення операційної системи та 

основні її функції на прикладі операційної системи Windows;  
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• призначення та можливості системного та прикладного програмного забез-

печення; 

• основи організації комп’ютерної безпеки та захисту інформації; 

• концепції побудови й принципи роботи інформаційних мереж локального та 

глобального рівня; 

• можливості пошуку і відбору даних в глобальній мережі Internet; сучасні ін-

формаційно-комунікаційні технології (хмарні технології та Google-сервіси). 

Студенти у результаті вивчення дисципліни повинні уміти: 

• користуватися комп’ютером та периферійними пристроями; 

• обробляти, аналізувати, зберігати економічну інформацію; використовувати 

офісні програми Windows : 

- текстовий процесор – МS Word, для підготовки структурованих документів; 

- табличний процесор – МS Excel, для проведення розрахунків, прогнозуван-

ня та графічного оформлення результатів для статистики і аналізу; 

- використовувати систему управління базою даних – МS Access, для ство-

рення бази даних та систематизованої обробки економічної інформації; 

• здійснювати підготовку електронних презентацій для представлення резуль-

татів професійної діяльності; 

• використовувати сучасні інформаційні технології для вирішення завдань 

управління, обліку та фінансової діяльностей. 

Місце дисципліни в навчальному процесі.  Навчальна дисципліна «Офісні 

комп’ютерні технології» є базовою дисципліною, вивчення якої забезпечує ефек-

тивне використання обчислювальної техніки для підготовки фахівців  обліку і 

управління, фінансової системи. 

Дисципліна «Офісні комп’ютерні технології» забезпечує систематизацію тео-

ретичного матеріалу та набуття практичного досвіду використання інформаційних 

технологій та систем для фахівців в сфері економічної діяльності,управління та фі-

нансової системи.  

Вивчення дисципліни включає: лекційні (аудиторні), лабораторні (в комп'юте-

рному класі на ПК) та самостійні заняття, що забезпечує закріплення теоретичних 
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знань, сприяє засвоєнню практичних навичок використання інформаційних систем 

і технологій в обліку, управлінні та фінансовій сфері. 

Програма дисципліни «Офісні комп’ютерні технології» складається з 6 креди-

тів –180 годин загалом, в тому числі: (лекцій - 34 год., лабораторних занять - 68 

год., самостійної роботи -78 год.); – для груп  спеціальності 071 «Облік і оподатку-

вання».   

Формою підсумкового контролю є письмовий  екзамен.  

2. ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ. 

Тема 1. Загальні  поняття дисципліни «Офісні комп’ютерні технології». 

Предмет, зміст та основні поняття дисципліни. Інформація, економічна інформація, 

види та властивості економічної інформації. Логічна структура економічної інфор-

мації. Архітектура обчислювальної системи. Системи числення. Класифікація та 

покоління ЕОМ. Принципи фон-Неймана. 

Тема 2. Інформаційна система, її роль та місце в управлінні, економічній 

та фінансовій  діяльності  підприємства. 

Роль та місце інформаційних  технологій в  управлінні, обліку, фінансовій  та еко-

номічній діяльності. Поняття інформаційної системи. Класифікація інформаційних 

систем.  

Тема 3. Загальна характеристика програмного забезпечення інформацій-

них систем. 

 

Структура та склад інформаційної системи управління, фінансової  та економічної 

діяльності. Загальна характеристика програмного забезпечення. Огляд  сучасних 

операційних систем.  Класифікація системного програмного  забезпечення ЕОМ. 

Програми-утиліти, їх різновиди, призначення. 

        Тема 4. Система обробки текстової інформації. Текстовий процесор MS 

Word. 

Огляд та основні характеристики прикладних систем обробки текстової інформації. 

Призначення та функціональні можливості текстових редакторів. Використання 

програми MS Word для обробки економічної інформації. Інтерфейс користувача 

MS Word 2010. Форматування тексту, пошук і завантаження тексту. Операції з аб-

зацами  та фрагментами  тексту,  перевірка правопису та збереження тексту. Ство-
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рення  та  впорядкування списків, розміщення  виносок та колонтитулів. Встанов-

лення параметрів сторінки, створення  змісту. Вставка малюнків в текст. Програма 

Word Art.  Створення таблиць в MS Word при роботі з економічною інформацією. 

Операції з таблицями, редактор математичних формул MS Equation. Створення ор-

ганізаційних діаграм, форм, фірмових бланків. Обмін даними між додатками Win-

dows за допомогою OLE-технології. Гіперпосилання. 

Тема 5. Обробка економічної інформації із застосуванням табличного 

процесору MS EXCEL. 

 

Призначення та функціональні можливості програми MS Excel. Основні поняття, 

інтерфейс користувача. Введення та редагування даних робочого листа, викорис-

тання адресації  даних. Функції робочого аркуша: зв’язок та консолідація  аркушів 

робочої  книги. Автозаповнення, форматування і сортування табличних даних. За-

соби фільтрації  табличних  даних. Розширений фільтр. Розрахунок проміжних під-

сумків. Введення та редагування формул. Функції в Excel. Використання логічних 

функцій для розв'язку економічних задач. Правила синтаксису при запису функцій 

і формул. Створення формул з використанням функцій. Робота з матрицями. 

Графічне представлення економічних даних в Excel. Налаштування MS Excel. Друк 

робочих листів. Аналіз економічної інформації засобами MS Excel. Засоби прогно-

зування даних. Зведені таблиці. Підбір параметра. Процедура «Пошук рішення».  

Створення макросів. 

Тема 6. Програмні засоби роботи з базами та сховищами  даних.  СУБД  

MS ACCESS». 
 

Застосування системи управління базою даних Ms Access для працівників фінансо-

вої системи та управління, а також підприємств, що займаються економічною дія-

льністю. Основи теорії проектування баз даних: поняття баз даних, типи моделей 

баз даних, нормалізація реляційної моделі, термінологічне середовище. Характери-

стика, призначення та інтерфейс системи управління базами даних (СУБД) Access. 

Об'єкти та типи даних в СУБД Access. Створення бази даних у середовищі СУБД 

Access. Способи створення та редагування таблиць MS Access. Типи зв'язків між 

таблицями. Встановлення зв'язків між таблицями MS Access. Пошук, фільтрація та 
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сортування даних MS Access. Створення і редагування запитів. Види запитів. Роз-

рахунки в запитах. Звіти в Access, призначення та типи звітів. Створення звітів. Ро-

зрахункові поля у звітах. Створення форм. Режими роботи з формою MS Access. 

Підпорядковані і зв'язані форми, форми з параметром. Створення головної кнопко-

вої форми. Макроси. 

Тема 7.  Мультимедійні технології для представлення економічної інфор-

мації . 

 

Історія розвитку технологій комп'ютерних презентацій. Поняття електронної пре-

зентації. Електронні презентації як засоби публічного представлення економічної 

інформації. Створення презентацій для представлення результатів економічної дія-

льності, просування послуг банків,  підприємств торгівлі, бірж. Засоби створення 

електронних презентацій. Графічний редактор Paint. Редактор презентацій 

Microsoft PowerPoint.  

        Тема 8. Комп'ютерні мережі. 

Комп'ютерні мережі підприємства: основні поняття та принципи  функціонування. 

Класифікація комп'ютерних мереж. Технологія клієнт-сервер. Базові мережеві то-

пології. Фізичне середовище передачі сигналів. Мережеві пристрої. Об'єднані  

комп'ютерні мережі. Система доменних імен (DNS). Зовнішні та внутрішні інфор-

маційні потоки в операційній діяльності підприємства, їх склад та структура. 

Всесвітня мережа Internet. Пошукові системи. Створення власного електронного 

адресу. Передача повідомлень в глобальній мережі. Мережевий протокол   

INTERNET  TCP/IP. Ознайомлення  із  системою телеконференцій Usenet. Основні 

поняття INTERNET-технологій. Хмарні  та веб-технології.  
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3. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ 

(ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 

На виконання програми навчальної дисципліни «Офісні комп’ютерні технології» 

відводиться –180 годин загалом, в тому числі: (лекцій - 34 год., лабораторних за-

нять- 68 год., самостійної роботи - 78 год.) – для груп  спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування».   
РОЗПОДІЛ  ГОДИН ЗА ТЕМАМИ КУРСА 

для груп спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 
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1. Тема 1. Загальні поняття дисципліни 

«Офісні комп’ютерні технології» 

12 4 - 8 О, ПСР 

2. Тема 2. Інформаційна система, її 

роль та місце в управлінні, еконо-

мічній та фінансовій  діяльності  

підприємства. 

6 2 - 4  О, ПСР 

3. Тема 3. Загальна характеристика 

програмного забезпечення інфор-

маційних систем. 

12 4 2 6 О, ПЛР, Т 

4. Тема 4. Система обробки  текстової 

інформації. Текстовий процесор 

MS Word. 

36 4 18 14 ПЛР, ПСР 

5. Тема 5. Обробка економічної ін-

формації із застосуванням таблич-

ного процесору MS EXCEL. 

44 6 22 16 О, ПЛР, ПСР 

6. Тема 6. Програмні  засоби  роботи з 

базами та сховищами  даних. СУБД  

MS ACCESS». 

42 6 24 12 О, ПЛР, ПСР 

7. Тема 7. Мультимедійні технології 

для представлення економічної ін-

формації 

10 2 2 6 ПСР,Т 

8. Тема 8. Комп'ютерні мережі. Вико-

ристання хмарних технологій та 

Google-сервісів. 

18 6  12 О, ПСР 

 Підсумковий контроль     Е 

 Разом (годин) 180 34 68 78  

 

 Умовні позначення: О – опитування, ПСР – перевірка самостійної роботи, ПЛР – 

перевірка лабораторної роботи, Т - тестування, Е – екзамен. 
 



9 
 

4. ТЕМИ  ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Результати 

навчання 

Вид навчальної роботи Робо-

чий 

час 

сту-

дента 

(год.) 

Оці-

ню-

вання 

у ба-

лах 

Оволодіти 

поняттями 

дисципліни, 

знати, розу-

міти понят-

тя:інформаці

я, інформа-

ційні проце-

си, властиво-

сті інформа-

ції. Знати ар-

хітектуру 

обчислюва-

льної систе-

ми, принци-

пи обробки 

інформації. 

 

Тема 1. Загальні поняття дисципліни «Офісні 

комп’ютерні технології». 

Лекція 1. «Загальні поняття дисципліни «Офісні 

комп’ютерні технології». 

План: 

1. Предмет і зміст дисципліни. 

2. Основні поняття дисципліни. 
3. Структура та властивості економічної інфор-

мації. 

4. Класифікація та покоління ЕОМ. 

Література: 

Основна: 2,7 

Додаткова: 19, 22 

Лекція 2. Архітектура сучасного ПК, його харак-

теристики.  

План: 

1. Принципи Фон - Неймана.  

2. Архітектура сучасного ПК, його характерис-

тики.  

3. Подання інформації в ПК, представлення та 

одиниці виміру. 

Література: 

Основна: 7,8,9 

Додаткова: 19,21, 22, 23 

12 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота №1. Вивчення та доповнення 

матеріалу лекції до теми «Загальні поняття дис-

ципліни Офісні комп’ютерні технології».  

8 

 

 

Оволодіти 

знан-нями з 

теорії ІС і те-

хнологій в 

управлінні, 

фінансовій та 

економічній 

діяльності 

підприємств. 

Тема 2. Інформаційна система, її роль та  місце 

в управлінні, економічній та фінансовій  дія-

льності  підприємства. 

Лекція 3. «Інформаційна система, її роль і місце в 

управлінні, економічній та фінансовій  діяльності  

підприємства». 

План: 

1. Роль та місце інформаційних  технологій в  

управлінні, фінансовій  та економічній діяль-

6 

 

2 

 

 

 

- 
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ності. 

2. Поняття інформаційної системи. 

3. Класифікація інформаційних систем. 

Література: 

Основна: 2,7 

Додаткова: 10 

 Вивчення та доповнення матеріалів лекції за те-

мою «Інформаційна система, її роль і місце в 

управлінні, економічній та фінансовій  діяльності  

підприємства». 

4  

Засвоїти 

принципи 

роботи 

комп’ютерно

ї техніки, її 

призначення 

та можли-

вість засто-

сування в 

майбутній 

професії.  

Вміти вико-

нівати осно-

вні операції 

над 

об’єктами 

операційної 

системи. 

Тема 3. Загальна характеристика програмного 

забезпечення інформаційних систем. 
Лекція 4. Структура, склад програмного забезпе-

чення інформаційної системи. 

План: 

1. Структура програмного забезпечення інфор-

маційної системи. 

2. Склад системного ПЗ. 

3. Класифікація ОС. 

4. Огляд  сучасних операційних  систем, приз-

начення та функції. 

Література: 

Основна: 2, 9 

Додаткова: 14, 21, 23 

Лекція 5. Операційна система Windows. 

План: 

1. ОС Windows10. Інтерфейс, об’єкти та прин-

ципи роботи. 

2. Основні поняття ОС Windows. 

3. Програми-утиліти, їх різновиди, призначення 

(архіви, віруси). 

Література: 

Основна: 2,9 

Додаткова: 21, 22, 23 

12 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

5 

 Вивчення та доповнення матеріалу лекції з пи-

тань системного програмного забезпечення:  

- Опрацювати законодавчі акти України, 

пов’язані з основними засадами та захистом  ін-

формації; 

- Знайти на сервісі YouTube відео з теми Основи 

інформаційної безпеки. Переглянути відео; 

- Зареєструватися на курс «Основи інформацій-

ної безпеки» від антивірусної лабораторії Zillya! 

Антивірус(zillya.ua/prometheus).    

6 
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 Лабораторне заняття 1. 

Тема: Системне програмне забезпечення ІС. 

Ознайомлення з інтерфейсом операційної систе-

ми WINDOWS10. Набуття практичних навичок 

по роботі з об’єктами ОС; програма WinRar. 

2 5 

Засвоїти ос-

новні методи 

обробки тек-

стової та 

графічної 

інформації. 

Уміти ство-

рювати до-

кументи з 

використан-

ням усіх мо-

жливостей 

текстового 

редактора. 

Тема 4. Система обробки  текстової  інформації. 

Текстовий процесор MS Word. 

Лекція 6. Система обробки  текстової інформації. 

Текстовий процесор MS Word. 

План: 

1. Огляд, призначення та функції програм обро-

бки текстових документів. 

2. Властивості текстового процесора Microsoft 

Word. 

3. Інтерфейс текстового процесора MS WORD.           

Література: 

Основна: 3, 4 

Додаткова: 12,16 

Лекція 7. Основні елементи програми MS Word та 

операції над ними. 

План: 

1. Ознайомлення з основними елементами про-

грами: абзац, сторінка, таблиця. Невидимі си-

мволи. Операції форматування та редагування 

абзацу та сторінки. 

2. Поняття списку, виноски, колонтитулів, зміс-

ту.  

3. Режими перегляду документа. 

4. Збереження документа у різних форматах 

програми. 

Література: 

Основна: 3,4,6,9 

Додаткова: 10, 19, 24 

36 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

30 

 Лабораторне заняття №2 

Тема: Прийоми форматування документа. Пошук 

і заміна тексту. Автозаміна тексту. Робота з табу-

ляцією. Створення багаторівневих списків. 

4 5 

 Лабораторне заняття №3 

Тема: Створення, форматування таблиць, сорту-

вання даних. Розрахунки в таблицях, робота з  

об’єктами  MS Equation, побудова діаграм. 

4 5 

 Лабораторне заняття №4 

Тема: Вставка і форматування малюнків, робота з 

Word Art. Створення графічних зображень засоба-

ми MS WORD. Створення колонтитулів та змісту.  

4 5 
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 Лабораторне заняття №5 

Тема: Створення екранних форм, фірмових  

бланків. 

4 5 

 Самостійна робота №1 

Виконати практичне завдання за темою: Побудо-

ва організаційних діаграм. Перетворення тексту 

на колонки, створення графічних зображень. 

6 2 

 Самостійна робота №2 

Виконати практичні завдання за темами: Обмін 

даними між додатками WINDOWS за допомогою 

OLE-технології. Робота із гіперпосиланням. 

4 1 

 Самостійна робота №3 

Виконати практичне завдання за темою: Підгото-

вка масової  кореспонденції. 

4 2 

 Контрольна робота за темою №5 «Текстовий ре-

дактор MS Word». 

2 5 

Оволодіти 

методами і 

засобами об-

роблення да-

них, пред-

ставлених в 

табличній 

формі.  

Знати мож-

ливості таб-

личного 

процесору 

для обробки 

економічної 

інформації.  

 

 

Уміти обро-

бляти, вико-

нувати обчи-

слення, ана-

ліз, прогно-

зування та 

графічно 

представляти 

результати 

економічних 

результатів. 

 

Тема 5. Обробка економічної інформації із за-

стосуванням табличного процесору MS 

EXCEL. 

Лекція 8. Призначення та функціональні можли-

вості MS Excel. 

План: 

1. Призначення та функціональні можливості 

MS Excel. 

2. Основні поняття програми.  

3. Інтерфейс користувача.  

4. Введення та редагування даних. 

5. Функції робочого аркуша. 

6. Використання адресації даних при роботі з 

формулами. Функції. 

Література: 

Основна: 1,6  

Додаткова: 10, 19, 21, 24 

   Лекція 9.  Форматування, фільтрація, сортуван-

ня, аналіз даних. Графічне представлення даних. 

План: 

1. Форматування  та сортування табличних даних. 

2. Засоби фільтрації даних. 

3. Графічне представлення даних. 

4. Робота з матрицями. 

Література: 

Основна: 1,2,6  

Додаткова: 10,16, 21 

 

 

44 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 
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Лекція 10. Прогнозування, оптимізація та аналіз 

даних таблиці. 

План: 

1. Засоби прогнозування даних і тенденція роз-

витку процесу. 

2. Засоби оптимізації даних. 

3. Аналіз даних таблиці (зведені таблиці). 

Література: 

Основна: 1,4,6  

Додаткова: 13,16,24 

2 

 Лабораторне заняття №6 

Тема: Форматування таблиці. Введення даних, 

розрахунки з використанням адресації даних, со-

ртування даних. Використання Майстра функцій.  

Тема:  

4 3 

 

 Лабораторне заняття №7 

Тема: Логічна функція ЕСЛИ: її формат та вико-

ристання. Побудова різноманітних графіків та ді-

аграм. 

4 3 

 Лабораторне заняття №8 

Тема: Робота зі списочними даними. Встановлен-

ня автофільтру, розширеного фільтру. Підведення 

проміжних підсумків.  

4 3 

 Лабораторне заняття №9 

Тема: Функції робочого аркуша: копіювання, пе-

рейменування, зв’язок між аркушами, консоліда-

ція. 

2 3 

 Лабораторне заняття №10 

Тема: Прогнозування в MS Excel. Використання 

функції ТЕНДЕНЦІЯ. Підбір параметру при 

розв’язанні економічних та математичних задач. 

2 3 

 Самостійна робота №4 

Виконати практичні завдання за темою: вирішен-

ня  задач з підбором параметра. 

6 4 

 Опрацювання матеріалів з побудови різноманіт-

них графіків та діаграм 

2  

 Лабораторне заняття №11 

Тема: Розв’язок задач за допомогою доповнення 

програми :"Пошук рішення". 

4 3 

 Самостійна робота №5 

Виконати практичні завдання за темами: Робота 

зі зведеними таблицями. Робота з матрицями у 

середовищі MS Excel.     

4 4 

 

 Самостійна робота №6 4 4 
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Виконати створення макросів у середовищі MS 

Excel. 

 Контрольна робота за темою: «Табличний проце-

сор MS Excel». 

2 5 

Освоїти за-

соби розроб-

лення, запо-

внення, реда-

гування бази 

даних. 

Знати основ-

ні можливос-

ті програми 

MS ACCESS, 

сфери вико-

ристання. 

Уміти  ство-

рювати влас-

ну БД з усіма 

можливими 

об’єктами 

програми. 

 

Тема 6. Програмні засоби  роботи з базами та 

сховищами  даних  СУБД  MS ACCESS». 

Лекція 11. Застосування системи управління ба-

зою даних MS Access для  фінансової системи, 

управління та економічної діяльності підпри-

ємств. 

План: 

1. Поняття баз даних. Типи моделей баз даних. 

2. Нормалізація реляційної моделі. 

3. Характеристика, призначення та інтерфейс ко-

ристувача у системи управління базами даних 

(СУБД) Access. 

4. Об'єкти та типи даних в СУБД Access.  

5. Створення бази даних в середовищі СУБД 

Access.  

6. Способи створення та редагування таблиць MS 

Access. 

7. Типи зв'язків між таблицями MS Access, клю-

чове поле. 

8. Пошук, фільтрація та сортування даних MS 

Access. 

Література: 

Основна: 3,8,9 

Додаткова: 11,16,18,21 

 

Лекція 12. Створення і редагування запитів,  

План: 

1. Призначення запитів, та способи їх створення. 

Відмінність фільтрів від запитів. 

2. Побудова виразів, розрахунки в полях запитів. 

3. Перехресні запити та запити з параметром. 

Література: 

Основна: 8,9 

Додаткова: 11, 18, 23 

 

Лекція 13. Призначення звітів та форм у MS 

Access. 

План: 

1. Призначення звітів та форм. 

2. Побудова звітів з використанням розрахунко-

вих полів. 

42 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

25 
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3. Створення форм. 

4. Режими роботи з формою. 

 Література: 

Основна: 3,4,8,9 

Додаткова: 11,12,13, 24 

 Вивчення матеріалів лекцій та доповнення, підго-

товка до лабораторних занять. 

2  

 Лабораторне заняття №12 

Тема: Інтерфейс програми MS Access. Створення 

бази даних та таблиць у різних режимах. Редагу-

вання властивостей полів в таблицях БД. Впоряд-

кування даних в таблицях. Робота з майстром пі-

дстановок. 

4 3 

 Лабораторне заняття №13 

Тема: Встановлення зв’язків у базі даних. Фільт-

рація даних. 

2 

 

3 

 Лабораторне заняття №14 

Тема: Створення простих та підсумкових запитів. 

Використання обчислювальних полів. Створення 

таблиці на основі запиту. 

4 3 

 Самостійна робота №7 

Сумісна робота застосувань MS Excel та MS   

Access. 

2  

 Лабораторне заняття №15 

Тема: Створення різноманітних запитів 

4 3 

 Лабораторне заняття №16 

Тема: Створення простих форм, головної та під-

порядкованої. 

4 3 

 Лабораторне заняття №17 

Тема: Створення звітів. 

2 3 

 Лабораторне заняття №18 

Тема: Створення головної кнопкової форми та 

макросів. 

4 3 

 Самостійна робота №8 

Змоделювати базу даних і виконати запропонова-

ні завдання по обробленню даних, з використан-

ням усіх об’єктів СУБД MS Access.  

10 4 

Розуміти не-

обхідність 

використан-

ня електрон-

них презен-

тацій для 

просування 

Тема 7.  Мультимедійні технології для пред-

ставлення економічної інформації . 

Лекція 14. Електронні презентації як засоби 

публічного представлення економічної інформа-

ції. 

План: 

1. Історія розвитку технологій комп'ютерних пре-

10 

 

2 

5 
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товарів та 

послуг в еле-

ктронній ме-

режі. 

Уміти ство-

рювати елек-

тронні пре-

зентації для 

представ-

лення ре-

зультатів ро-

боти підпри-

ємств торгів-

лі, управлін-

ня фінансо-

вих установ.  

зентацій.  

2. Поняття електронної презентації.  

3. Створення презентацій для представлення ре-

зультатів економічної діяльності засобами ре-

дактора презентацій Microsoft PowerPoint.  

Література: 

Основна: 8,9 

Додаткова: 12,16,22 

Вивчення матеріалів лекцій та доповнення, підго-

товка до лабораторних занять. 

Ознайомитися з основними Концепціями розвит-

ку електронного врядування в Україні-2020: 

https://zakon.rada.gov.ua 

2  

Лабораторне заняття №19 

Тема: Технологія створення електронних презен-

тацій засобами  програми  Microsoft Power Point. 

2  

Самостійна робота №9 

Створення власної презентації засобами  програ-

ми  Microsoft Power Point. 

4 5 

Знати прин-

ципи побу-

дови і функ-

ціонування 

комп'ютер-

них мереж. 

Знати мож-

ливості ло-

кальних і 

глобальної 

мережі Інте-

рнет.  

Вміти корис-

туватися 

хмарними 

технологіями 

для обміну 

даними. 

Приймати 

ефективні 

управлінські 

рішення що-

до розробки 

сценаріїв ро-

звитку підп-

риємства на 

Тема 8.  Комп'ютерні мережі. Використання 

хмарних технологій та Google-сервісів. 

Лекція 15. Комп'ютерні мережі. 

План: 

1. Комп'ютерні мережі підприємства: основні по-

няття та принципи  функціонування. Класифі-

кація комп'ютерних мереж.  

2. Технологія клієнт-сервер. Базові мережеві то-

пології 

3. Фізичне середовище передачі сигналів. Мере-

жеві пристрої. Об'єднані  комп'ютерні мережі. 

Система доменних імен (DNS).  

Література: 

Основна: 5,7 

Додаткова:15, 20, 23. 

 

Лекція 16. Всесвітня мережа Internet. 

План: 

1. Всесвітня мережа Internet, історія виникнення. 

Протоколи мережі Internet. Пошукові системи. 

Створення власного електронного адресу. Пе-

редача повідомлень в глобальній мережі.  

2. Основні поняття INTERNET-технологій.  

3. Ознайомлення    із    системою телеконферен-

цій Usenet.  

Література: 

18 
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базі залучен-

ня хмарних 

технологій. 

 

Основна: 5 

Додаткова: 14,15,17 

Лекція 17. Хмарні технології.  

План: 

1. Поняття хмарних технологій та їх призна-

чення. 

2. Застосування хмарних технологій на робо-

чому місті. Поняття: веб-серверу, класифі-

кація послуг провайдерів інформаційно-

комунікаційних ресурсів.Недоліки хмарних 

технологій. 

Література: 

Основна: 5 

Додаткова: 17, 20 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Вивчення та доповнення матеріалів лекцій з пи-

тань принципів і методів захисту інформації в 

мережі:  

Ознайомитися з повним текстом порад для безпе-

ки в мережі Інтернет від команди CENTR–UA (cent 

gov ua ?з=848) та матеріалами профспілки пра-

цівників освіти і науки України (pon gov 

ua/novyny/5427-bezpeka-v-nternet-scho-potr bno-

znati html);  

2  

 Вивчення та доповнення матеріалів лекцій:веб-

технології, ергономіка сайту. Ознайомитися з ма-

теріалами безкоштовних сайтів для навчання: 

http://osvita.ua/vnz/high_school/46198; 

Ознайомитися з електронними навчальними кур-

сами, розміщеними на сайті Майкрософт: 

http://support.office.com/ru/ru/ office-trainin-center 

та скласти графік особистого дистанційного на-

вчання; 

Скласти список ТОП-5 професій, які затребувані 

на даний час, за даними сайту «Моя професія» – 

Розділ «Вакансії для молоді»: 

http://mekareer.org.ua/vacancies і сайту 

http://rabota.ua/.  

2  

 Опрацювання хмарних технологій. Виконати  

практичні завдання: вставити об’єкти на сторінці 

за допомогою елементів керування. Опрацювати 

інформацію, щодо ергономіки сайту, системи на-

вігації. Опублікувати сайт. 

8  

 Підсумковий контроль – Екзамен   

 Разом 180 100 

 

http://osvita.ua/vnz/high_school/46198
http://mekareer.org.ua/vacancies
http://rabota.ua/
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5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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маційні  системи  в управлінні  персоналом"  для  студентів  напряму підго-
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пютерних мереж : навч. посів. / C.B. Мінухін, C.B. Кавун, C.B. Знахур. -X. : 

ХНЕУ, 2008. -208 с. 
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19.  http://www.tingaev.inf.ua/ – Електронний навчальний посібник з курсу «Інфо    

рматика» для студ. екон. спеціальностей, 2016р. 

20.  www.comizdat.com - видавничій будинок "Комиздат" 

21.  www.ko.com.ua - щотижневик "Компьютерное обозрение" 

22.  www.mycomp.com.ua - щотижневик "Мой компьютер" 
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в Україні. 
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28. Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5 ―Про Стратегію сталого 

розвитку ―Україна-2020‖. 
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