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 Мета курсу - формування у майбутніх фахівців сучасного рівня 

інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на 

сучасній комп’ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій 

для вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є комп’ютерні технології оп-

рацювання інформації.   

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1.  Основи інформаційних технологій. 

2.  Інформаційні системи та технології в економіці та управлінні. 

 

Завдання дисципліни визначаються вимогами освітньо-професійної про-

грами підготовки бакалаврів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» і включають придбання таких загальних та фахових ком-

петентностей: 
 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Вивчення дисципліни передбачає програмні результати навчання, що 

полягають у здатності: 

 Здатність здійснювати пошук необхідної інформації в соціологічній 

літературі, використовувати наукові бази даних та інші відповідні джерела 



інформації;; 

  Вміти використовувати обчислювальну техніку та сучасне програмне 

забезпечення в професійній діяльності; 
 Здатність ефективно спілкуватися з питань інформації, ідей, проблем та їх 
рішень з соціологічною спільнотою і суспільством загалом. 
 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, рівень 

вищої освіти, 
освітній ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

очна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів - 7 
Г алузь знань 07 ― 

Управління і адміні-
стрування ‖ 

Обов’язкова дисципліна 

Модулів - 1 

ОП «Фінансовий 
менеджмент та 

банківська справа» 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 2 
1-й 1-й 

Семестр 

 

2-й 1-й 

Лекції 

30 год. 8 год. 

Практичні 

Загальна кількість 
годин - 210 

Рівень вищої освіти: 
перший 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

60 год. 8 год. 

Самостійна робота 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання – 5 
 
 

120 год. 164 год. 

Індивідуальні завдання 

0 год. КР - 30 год. 

Вид контролю 

Іспит Іспит 

 

Примітки. 

КР - домашня контрольна робота, що виконується в години самостійної роботи 

студента. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання - 1 семестр - 1:1,8; 

для заочної форми навчання - 1 семестр - 1:10 

 
 
 
 
 



 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Змістовий модуль 1. 

ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 1. Основні поняття. Предмет і завдання дисципліни, її зв'язок з іншими 
навчальними дисциплінами. Роль комп'ютерної техніки у сучасному суспільстві. Загальні 
відомості про інформацію, інформаційні технології та системи. Форми подання інформації. 
Одиниці виміру інформації. Економічна інформація. Класифікація економічної інформації. 

Персональний комп'ютер (ПК) як основний інструмент інформаційних технологій. 
Структура, апаратна частина та програмне забезпечення ПК. Архітектура та характеристика 
основних пристроїв ПК. Типи мікропроцесорів. Види пам'яті. Зовнішні носії інформації 
(жорсткі диски, оптичні диски, CD-ROM). Периферійні пристрої. 

Склад і структура програмного забезпечення ПК. Системне програмне забезпечення. 
Поняття та призначення операційної системи. Інтерфейс та основні принципи роботи з 
Windows ХР. 

Прикладні програми та сфери їх застосування. Пакети прикладних програм Microsoft 
Office. Програми-архіватори та антивірусні програми. 

 
Тема 2. Інформаційні технології як основа функціонування інформаційних систем. 

Загальна характеристика інформаційних технологій (ІТ). Класифікація ІТ за видами 
опрацьовуваної інформації. Технології обробки даних, тексту, графіки, знань, об’єктів 
реального світу.  Мережні інформаційні технології. Технологія використання 
інформаційних ресурсів глобальної комп’ютерної мережі. Технологія створення і 
демонстрації презентацій. 

 
Тема 3. Інформаційні технології обробки текстової інформації Загальна 

характеристика систем обробки текстової інформації. Короткий огляд сучасних текстових 
редакторів. Інтерфейс та основні принципи роботи з MS Word. Редагування тексту (ви-
правлення, вилучення, вставка, копіювання та переміщення фрагментів, контекстний 
пошук та заміна). Форматування тексту (зміна типу, стилю та розміру шрифту) і абзаців 
(абзацні відступи, міжрядкові інтервали). Оформлення сторінок (вставка номерів сторінок, 
верхніх і нижніх колонтитулів, створення колонок). Робота зі списками. Автоматична 
нумерація та маркування списку. 

Таблиці у MS Word. Введення даних у таблицю. Встановлення та вилучення рядків і 
стовпців таблиці. Форматування таблиці. Робота з об'єктами в текстовому редакторі MS 
Word. Вставка в текст графічних об'єктів і математичних формул. Перевірка орфографії та 
граматики, переклад тексту. 

Створення та використання шаблонів документів. Імпорт об'єктів з інших 
прикладних програм, експорт даних в інші прикладні програми. 

 
Тема 4. Інформаційні технології опрацювання табличних даних. Загальна 

характеристика, призначення та особливості електронних таблиць. 
Інтерфейс та основні принципи роботи з MS Excel. Створення та редагування 

електронних таблиць (копіювання, переміщення та вилучення даних, додавання та 
вилучення комірок, стовпців і рядків у таблиці). Робота з листами електронної таблиці. 
Форматування елементів таблиці (вибір і зміна числових форматів, горизонтальне та 
вертикальне вирівнювання, зміна орієнтації тексту, переноси слів усередині комірок, вибір 



та зміна шрифтів і стилів, зміна ширини стовпців і висоти рядків, графічне та кольорове 
оформлення). Автоматичне форматування. таблиць. 

Принципи побудови формул у MS Excel. Введення та копіювання формул, 
використання даних з інших листів та таблиць. Вбудовані функції MS Excel: основні типи і 
принципи використання. Формування за допомогою майстра функцій логічних, 
статистичних та інших функцій (ЕСЛИ, СУММ, СРЗНАЧ, МАКС, МИН тощо). Побудова 
вкладених функцій. 

Призначення та основні поняття графічних об'єктів. Типи діаграм. Панель 
інструментів Діаграма. Створення діаграм за допомогою Майстра діаграм. Редагування та 
форматування діаграм. Автоматизація опрацювання даних в MS Excel. Створення та 
використання макросів. Шаблони. 

Технологія використання MS Excel для розв’язування обчислювальних задач. 
 
Тема 5. Системи управління базами даних . Бази даних і системи управління базами 

даних (СУБД). Призначення, загальна характеристика, особливості та можливості СУБД MS 
Access. Об'єкти баз даних MS Access. 

Основні принципи роботи з СУБД MS Access. Створення та редагування таблиць БД. 
Модифікація структури таблиці: доповнення і вилучення полів, зміна імен та порядку 
розміщення полів. Типи даних, властивості та параметри полів. Поняття цілісності даних. 

Робота з таблицями. Пошук і заміна даних. Фільтрація даних у таблиці. 
Поняття та призначення запитів. Типи запитів та режими створення запитів, 

результат виконання запиту. Створення запитів за допомогою Конструктора запитів. 
Поняття форми, призначення, типи та режими створення. Створення форм за 

допомогою засобів Автоформа, Мастер форм та Конструктор форм. 
Типи звітів та режими їх створення. Структура звіту. Створення простих табличних 

звітів засобами Автоотчет. Створення звітів із використанням Майстра звітів. 
 
Тема 6. Чисельні методи та елементи комп’ютерної математики. Поняття про 

чисельні методи розв’язання математичних задач. Чисельні методи і ПК. Приклади 
реалізації чисельних методів. 

Сучасні інформаційні технології розв'язування задач обчислювальної математики. 
Математичні пакети прикладних програм, взаємозв'язок класичної та комп'ютерної 
математики. Загальні принципи використання системи MathCad. Типові прийоми роботи з 
текстовим та графічним редакторами. Формульний редактор MathCad. Введення і 
редагування математичних виразів. Введення векторів і матриць. Ранжовані змінні. 

Організація обчислень. Використання функцій в математичних виразах. Управління 
точністю обчислень. Суть символьних обчислень. Побудова та опрацювання графіків в 
середовищі MathCad. 

 

Змістовий модуль 2. 

 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В 

ЕКОНОМІЦІ І УПРАВЛІННІ 

Тема 7. Використання табличних процесорів для розв’язання типових економічних 
задач. Аналіз даних в середовищі MS Excel. Сортування та групування даних у таблицях. 
Формування звітних документів. Розрахунки підсумків і формування проміжних і 
остаточних підсумкових рядків у звітних документах. Використання зведених таблиць та 
сценаріїв. 

Фінансові функції MS Excel та технологія їх використання при проведенні типових 
фінансових розрахунків: обчислення сум платежів по позичці, розмір періодичної виплати 
по вкладеному капіталу або позичці, вартість вкладеного капіталу по завершенні 
відкладених платежів тощо. 



Статистичний аналіз даних за допомогою стандартних функцій MS Excel. Побудова 
регресійних залежностей за допомогою ліній тренда. Можливості та принципи 
застосування стандартного засобу Анализ данных. 

Засоби аналізу даних Подбор параметра і Поиск решения. Вирішення задач 
оптимізації в середовищі MS Excel. 

 
Тема 8. Застосування систем комп’ютерної математики в економіці і управлінні [3-5] 
Символьні обчислення в середовищі MathCad. Вирішення типових задач 

математичного аналізу (границі функцій, похідні функції однієї незалежної змінної та 
частинні похідні функції багатьох незалежних змінних, невизначені і визначені інтеграли, 
невласні інтеграли, дослідження числових рядів на збіжність) засобами MathCad. 

Розв’язування системи лінійних алгебраїчних рівнянь в середовищі MathCad, 
символьний та числовий розв'язок нелінійних рівнянь, використання обчислювального 
блоку Given (функції Find і Minerr) для розв’язування систем нелінійних рівнянь. Засоби 
MathCad для розв’язування звичайних диференціальних рівнянь та їх систем. 

Пошук максимумів та мінімумів цільових функцій, розв’язання задач лінійного 
програмування засобами MathCad. 

Лінійна і сплайнова апроксимація таблично заданих функцій, статистична обробка і 
регресійний аналіз. 

 
Тема 9. Організація інформаційної бази системи оброблення інформації  
Поняття: «інформаційна база» (ІБ), «позамашинна ІБ», «машинна ІБ» та їх місце в 

інформаційному забезпеченні інформаційних систем. Способи організації машинної ІБ та 
переваги концепції баз даних (БД). Поняття, класифікація та склад автоматизованого банку 
даних. 

Основні принципи проектування БД. Концептуальне, логічне і фізичне про-
ектування. Методи створення оптимальної моделі БД. Теорія нормалізованих відношень. 

Побудова логічних та фізичних моделей засобами CASE-технологій, основні 
можливості засобів ВРшп та ERwin компанії Computer Associates. 

Технологія створення додатків (інформаційної бази та системи обробки інформації) 
із використанням засобів автоматизації у середовищах MS Access та MS Excel. 

Робота з таблицями MS Excel як з базою даних. Основні поняття та обмеження. 
Типові операції обробки баз даних. Фільтрація даних у таблицях: автофільтр, розширений 
фільтр, фільтр із обчислювальним критерієм. 

 
Тема 10. Сучасні інформаційні системи в економіці і управлінні  
Особливості побудови та функціонування інформаційних систем в економіці і 

управлінні. Визначення інформаційної системи (ІС) на основі замкненого інформаційного 
контуру системи управління. Структура та складові ІС: частини, підсистеми, комплекси 
задач, задача. Компоненти забезпечувальної та функціональної частин. 

Класифікація ІС за різними ознаками: рівнем діяльності, рівнем автоматизації 
процесів управління, ступенем централізації обробки інформації та ступенем інтеграції 
функцій. Характеристика ІС різних рівнів діяльності, державних, територіальних, 
галузевих, виробничих об'єднань та окремих підприємств. 

Короткий огляд інформаційних систем виробничого менеджменту (ІСВМ), 
маркетингу (ІСМ), фінансового аналізу та бухгалтерського обліку. Інформаційно- 
аналітичні системи та їх використання для підтримки діяльності менеджера. Системи 
підтримки прийняття рішень та експертні системи. Інтегровані інформаційні системи. 
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3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

разом лк. пз. с/і разом лк. пз. с/і 

Змістовий модуль 1. Основи інформаційних технологій 

1 Тема 1. Основні поняття 20 2 6 12 20   18 

2 Тема 2. Інформаційні технології 

як основа функціонування 

інформаційних систем 

20 2 6 12 20 1  11 

3 Тема 3. Інформаційні технології 

обробки текстової інформації 
20 2 6 12 20 1 2 11 

4 Тема 4. Інформаційні технології 

опрацювання табличних даних 
22 4 6 12 22 1 2 15 

5 Тема 5. Системи управління 

базами даних 
20 2 6 12 20   14 

6 Тема 6. Чисельні методи та 

елементи комп’ютерної ма-

тематики 

22 4 6 12 22 1  13 

Змістовий модуль 2. 
Інформаційні технології та системи в економіці і управлінні 

7 Тема 7. Використання табличних 

процесорів для розв’язання 

типових економічних задач 

22 4 6 12 22 2 2 22 

8 Тема 8. Застосування систем 

комп’ютерної математики в 

економіці і управлінні 

22 4 6 12 22  2 18 

9 Тема 9. Організація інформаційної 

бази системи оброблення 

інформації 

22 4 6 12 22 1  21 

1
0 

Тема 10. Сучасні інформаційні 

системи в економіці і управлінні 
20 2 6 12 20 1  21 

 Разом  210 30 60 120 210    
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4. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ (деталізовані) 

 

 

5.  Теми семінарських занять 
Семінарські заняття навчальним планом не передбачені. 

6.  Теми лабораторних занять 
Лабораторні заняття навчальним планом не передбачені. 

№ 
з/
п 

Назва теми 
Кількість годин 

денна 
форма 

навчання 

заочна форма 
навчання 

1 ПК: принципи побудови та основні пристрої 2  

2 Робота з папками та документами в Windows 4  

3 Створення, редагування та форматування 
документів засобами MS Word 4 

 

4 Робота з таблицями в MS Word 4  

5 Створення, редагування та форматування 
електронних таблиць в середовищі MS Excel 4 2 

6 Організація обчислень в MS Excel, робота з 
графіками та діаграмами 4 

 

7 Технологія створення баз даних в середовищі MS 
Access 

4  

8 
Технологія розв’язування обчислювальних задач в 
середовищі MathCad 4 2 

9 Технологія розв’язування задач в середовищі MS 
Excel 

4  

10 
Статистична обробки даних і прогнозування 
засобами MS Excel 4 1 

11 
Розв’язування задач оптимізації за допомогою 
табличних процесорів 4 

1 

12 Символьні обчислення в середовищі MathCad 4  

13 Технологія розв’язування типових математичних 
задач засобами MathCad 4 

 

14 Організація інформаційної бази оброблення 
інформації в середовищі табличного процесора 4 2,0 

15 Побудова інформаційної системи управління 
персоналом засобами MS Access 4 

 

16 
Побудова інформаційної системи управління 
персоналом засобами MS Access (продовження) 4 
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9. Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання включають: виконання контрольної роботи студентами 

заочної форми навчання. 

10.  Методи навчання 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота з навчальною та довідковою лі-

тературою, самостійне виконання контрольної роботи (для заочників), консультації. 

11.  Методи контролю 

Поточне усне опитування, оцінка виконання та захисту практичних робіт за 

індивідуальними варіантами, оцінка виконання та захисту контрольних робіт (для 

заочників), оцінювання рефератів (для денної форми навчання), підсумковий іспит. 

 

 

8. Самостійна робота 
  Кількість годин 

№ 
з/п 

Назва видів самостійної роботи денна 
форма 

навчанн
я 

заочна 
форма 

навчання 

1 Проробка лекційного матеріалу 8 2 

2 Підготовка до практичних занять 20 4 
3 Проробка питань програми, які не викладалися на 

лекціях , в т.ч. 

92 
128 

4 Виконання домашньої контрольної роботи  30 
 Разом 120 164 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Модуль 1. Поточне тестування та самостійна робота (100 балів) 

Під- 

сум 

ковий 

тест 

(залік) 

Лекційні заняття (теоретичний матеріал) 52 бали Сума 

100 

балів 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

Т1 

0 

100 

балів 

5 4 4 5 4 4 8 6 6 6 

Практичні заняття (48 балів) 

ПЗ 

1 

ПЗ 

2 

ПЗ 

3 

ПЗ 

4 

ПЗ 

5 

ПЗ 

6 

ПЗ 

7 

ПЗ 

8 

ПЗ 

9 

П
З 

10 

П
З 

11 

П
З 

12 

ПЗ 

13 

П
З 

14 

П
З 

15 

ПЗ 

16 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для 

студентів вищих навчальних закладів/ За редакцією О.І.Пушкаря. Вид. 2-ге , перероб., 

доп. - К.: Видавничий центр ―Академія‖, 2002.-704 с. 

2.  Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для 

студентів вищих навчальних закладів / В.А.Баженов, П.С.Венгерський, В.М.Горлач та 

інш. - К.: Каравела, 2003,2004. - 464с. 

3.  Карімов І.К. Інформатика та програмування: Навч. посібник/ І.К.Карімов, 

О.І.Литвин, С.А.Нужна та інш. - Дніпродзержинськ:ДДТУ, 2014.-387 с. 

4.  Карімов І.К. Інформаційно-обчислювальні системи в економіці: Навч 

посібник - 2-ге вид., перероб. і доп. - Дніпродзержинськ:ДДТУ, 2013.-279 с. 

Допоміжна 

5.  Кирьянов Д.В. Mathcad 14. - СПб.: БХВ-Петербург, 2007.- 686 с. 

6.  Долженков В.А. Microsoft Excel 2003 / В.А. Долженков, Ю.В. Колесников. - 

СПб. : БХВ- Петербург, 2004. - 1023 с. 

7.  Михеева В.Д. Microsoft Access 2003 / В.Д. Михеева, И.А. Харитонова. - БХВ-

Петербург,2004. -1069 с. 

8.  Microsoft PowerPoint 2003 : СамоучительТеасІЇРго. Мир компьютера. - М. : 

Мультимедиа технол. и дистанц. обучение, 2005. - 1 электрон. опт. диск. (CD- ROM). 

9.  Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. 

посібник/ В.М. Гужва. - К.: КНЕУ, 2001.- 400 с. 

10.  Ситник В.Ф. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. посібник/ В.Ф. 

Ситник - К.: КНЕУ, 2004.- 614 с. 

11.  Оксанич А. П. Інформаційні системи і технології маркетингу/ А. П. Оксанич 

— К. : Професіонал, 2008. — 320 с. 

12.  Татарчук М.І. Корпоративні інформаційні системи: Навч. посібник/ М.І. 

Татарчук - К.: КНЕУ, 2005. - 291 с. 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ЄКТС 
Оцінка за національною 

шкалою 

90 - 100 А відмінно 

82 - 89 В добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D задовільно 

60 - 63 Е 

35 - 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

1 - 34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 
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13.  Карімов Г. І. Інформаційні системи і технології в управлінні організаціями/ 

Г.І. Карімов, І. К. Карімов. — Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2014. — 141 с. 

15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Методичні матеріали з дисципліни “Інформаційні системи і технології” на 

інформаційному порталі. - Режим доступу: http://www. dstu. dp. ua. 

http://www/

