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ВСТУП 

Навчальна дисципліна «Еономічна інформатика» є однією із складових 

комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Анотація навчальної дисципліни. Нові Інтернет і мобільні технології 

змінюють економічний та суспільний простір кожної країни, стають рушійною 

силою у трансформації базової інфраструктури професійної діяльності, сприяють 

виникненню нових і модифікації існуючих професій. Цифрова економіки базується 

на використанні таких технологій, як штучний інтелект, віртуальна та доповнена 

реальність, нанотехнології, Інтернет речей, блокчейн, хмарні обчислення та ін. 

Така технологічна трансформація, постійне зростання обсягу інформаційних 

професійно-орієнтованих масивів, формування мобільного банкінгу створюють 

виклики для підготовки фахівців у галузі фінансів, банківської справи та 

страхування. Сучасні фахівці повинні мати не лише конкурентноспроможну базову 

професійну підготовку, але й розвинені особистісні компетентності, такі як 

високий рівень аналітичного та критичного мислення, здатність до творчого 

пошуку й саморозвитку, вміння ефективно спілкуватися та вирішувати конфліктні 

ситуації, толерантність та повага до інших людей. В умовах динамічного 

технологічного розвитку такі компетентності дають змогу майбутнім спеціалістам 

ефективно інтегруватися у професійне середовище та постійно осучаснювати 

фахову підготовку. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Економічна 

інформатика» ґрунтується на базових знаннях із шкільного курсу інформатики та 

має міждисциплінарні зв’язки з переважною більшістю навчальних дисциплін як 

циклу загальної, так й циклу професійної підготовки. Набуті знання, вміння, 

навички та компетентності сприятимуть успішності студентів при вивченні таких 

навчальни дисциплін як «Теорія імовірності та математична статистика», 

«Статистика», «Інформаційні системи і технології в банківській сфері» та ін.  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Економічна інформатика» є 

формування сучасного рівня цифрової компетентності у майбутніх спеціалістів у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування, засвоєння теоретичних знань та 

набуття практичних навичок із ефективного застосування комп’ютерних 

технологій для розв’язання різноманітних задач у практичній фаховій діяльності, 

створення підґрунтя для вивчення інших дисциплін з інформаційних технологій та 

у майбутньому – для самостійного безперервного навчання. 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни:  

 формування розуміння студентами сутності використання інформаційно-

комунікаційних технологій у сфері фінансів, банківської справи та страхування 

у цифровій економіці та ефективних методів їх застосування у процесі 

вирішення професійно орієнтованих завдань; 

 удосконалення практичних навичок для здійснення майбутніми фахівцями 

процесінгу інформації із застосовуванням відповідних програмних засобів та 

розв’язування задач, пов’язаних з оптимізацією бізнес-процесів та прийняття 

ефективних управлінських рішень на основі аналізу; 

 підвищення творчої складової навчальної і дослідницької діяльності студентів; 

 створення підґрунтя для вдосконалення майбутніми спеціалістами набутих 

знань та вмінь у професійній сфері шляхом самоосвітньої діяльності. 
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Предметом дисципліни «Економічна інформатика» є сутність, форми та 

методи застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі 

вирішення економічних бізнес-орієнтованих задач у галузі фінансів, банківської 

справи та страхування.  

У процесі вивчення навчальної дисципліни студент досягає таких 

результатів: 

1. Знання: сутність інтеграційних зв’язків економічної інформатики в 

системі фундаментальних наук та її роль у формуванні інформаційної культури 

суспільства; технології аналізу у сфері фінансів, банківської справи та страхування 

для виявлення та оцінки наявних потреб інформатизації; технології організації та 

автоматизації роботи з текстовими та числовими даними складної структури у 

різних програмних середовищах; технології проведення програмними засобами 

аналізу та візуалізації економічних та фінансових даних; технології здійснення 

аналітичних досліджень засобами хмарних технологій. 

2. Уміння: збирати, формалізовувати, систематизувати, структурувати, 

опрацьовувати дані для вирішення прикладних задач у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування; добирати та використовувати засоби офісних додатків для 

проведення фінансового, економічного, графічного та статистичного аналізу даних; 

автоматизовувати робочий процес з використанням професійно-орієнтованих 

програмних засобів, офісних і хмарних технологій; здійснювати аналітичні та 

науково-дослідницькі роботи й представляти їх результати засобами 

мультимедійних презентацій та в інтернет-просторі; розробляти концепцію веб-

сайта та реалізовувати її засобами інформаційно-комунікаційних технологій. 

3. Комунікація: здатність працювати в команді для спільного вирішення 

прикладних задач засобами інформаційно-комунікаційних технологій; 

відповідальність та розуміння впливу власної частки роботи на загальний 

результат. Володіння письмовими та усними навичками на високому рівні, 

навичками використання різноманітних інформаційно-комунікаційних технологій 

для ділового спілкування. Вміння ефективно брати участь у професійно-

орієнтованій дискусії, толерантність до поглядів інших, здатність до вирішення 

конфліктних ситуацій. 

4. Автономність та відповідальність: відповідальне особисте ставлення 

до дотримання етичних і правових норм інформаційної діяльності. Вміння 

адекватно сприймати іншу точку зору, аргументовано доводити власну думку. 

Самостійність під час формування знань, умінь і навичок щодо застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності. Індивідуальна 

відповідальність за  обґрунтування наданих висновків і пропозицій. Прагнення до 

постійного саморозвитку з високим рівнем автономності. Індивідуальна 

відповідальність за результати виконаних завдань у навчанні. Самостійність щодо 

осучаснення знань у фінансів, банківської справи та страхування. 
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1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Економічна інформатика як галузь знань 

Інформація як важливий стратегічний ресурс розвитку особистості й 

суспільства. Місце та інтеграційні зв’язки економічної інформатики в системі 

фундаментальних наук. Перспективи розвитку цифрових технологій та їх 

застосування у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Основи 

кібербезпеки цифрового бангкінгу 

Тема 2. Професійна робота у середовищі текстового процесора MS Word 

Призначення та параметри структурних елементів тексту (символ, абзац та 

розділ). Технологія роботи з таблицями документа MS Word: створення, 

редагування та форматування; здійснення розрахунків. Редактор формул. Стилі 

документа та їх використання для автоматичного створення змісту, предметного 

покажчика, списку ілюстрацій. Технології підготовки ділової кореспонденції, 

рахунків, формулярів тощо.  

Тема 3. Розрахунки формул та функцій у середовищі табличного процесора 

MS Excel 

Використання формул та функцій при здійсненні розрахунків у MS EXCEL. 

Інструмент «Майстер функцій». Абсолютна та відносна адресація комірок. 

Вирішення професійно-орієнтованих задач за допомогою функцій СЧЕТЕСЛИ, 

СУММЕСЛИ, СУММЕСЛИМН, СЧЕТЕСЛИМН та логічних функцій ЕСЛИ, И, 

ИЛИ. Функції для роботи із текстом ПРЕОБР, НАЙТИ, ДЛСТР, ПРАВСИМВ, 

ПСТР та ін. Призначення й використання фінансових функцій.  

Використання функції СМЕЩ під час роботи із динамічними діапазонами 

значень. Здійснення розрахунків за допомогою функцій ГПР, ВПР, ИНДЕКС, 

ПОИСКПОЗ. Методи порівняння та об’єднання двох списків даних.  

Графічний аналіз даних на основі побудови графіків та діаграм у процесі 

вирішення професійно зорієнтованих завдань.  

Здійснення статистичного аналізу засобами MS Excel. Проведення 

регресійного аналізу: основні поняття регресійного аналізу; графічна та аналітична 

інтерполяція даних: визначення коефіцієнтів рівняння регресії та величини 

достовірності апроксимації за допомогою вбудованих функцій; графічна та 

аналітична екстраполяція даних: методи та способи прогнозування. 

Тема 4. Аналіз у таблицях бази даних MS Excel 

Аналіз у таблицях бази даних. Технології проведення розрахунку загальних та 

проміжних підсумків в базах даних і таблицях, підсумків за даними кількох 

таблиць. Застосування простого, складеного та обчислювального типи критеріїв у 

процесі роботи з функціями бази даних та здійсненні фільтрації даних. Здійснення 

аналізу даних через таблицю підстановки та підбирання параметрів, із 

використанням сценаріїв. Опрацювання даних зведених таблиць та діаграм, 

проведення фільтрації у зведених таблицях. Інструмент «Пошук рішень». 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Тема 5. Системи управління базами даних 

Концепція побудови баз даних, встановлення та використання різних типів 

зв’язків, забезпечення цілісності даних, функціональні можливості системи 

управління базами даних. Створення та використання компонентів бази даних MS 

Access: таблиць, запитів, форм, звітів, макросів у процесі здійснення розрахунків. 

Основні принципи проведення фільтрації даних за різними критеріями, методи 

проведення розрахунків в запитах, формах, звітах. Особливості технології 

створення та використання запитів інших типів: на створення таблиць; на 

вилучення; на додавання; на оновлення; з параметрами; підсумкових та 

перехресних запитів. Застосування елементів керування у формах та звітах: 

командні кнопки, набір вкладок, поле-список та ін. 

Тема 6. Інтеграція даних та автоматизація роботи в додатках MS Office 

Технології обміну даними в структурованих документах, статичний та 

динамічний обмін. Методи організації обміну даними між додатками. 

Призначення, етапи створення та використання макросів у додатках MS Office: 

MS Word, MS Excel, MS Access. 

Тема 7. Хмарні технології у бізнес середовищі у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування   

Мова гіпертекстової розмітки HTML. Основні конструкції (теги) мови HTML. 

Віртуалізація інформації. Тестування та публікація Web-сайтів в Інтернет. 

Хмарні технології. Спільна робота над Google-документом, Google-таблицею, 

Google-презентацією, Google-картою. Використання Google-форм у аналітичній 

діяльності. 
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2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ 

2.1. Карта навчальної роботи студента 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з дисципліни (обов’язкової) Економічна інформатика 

для студентів освітньої програми / спеціалізації ЦИФРОВИЙ БАНКІНГ 

Денна форма навчання 

Номер 

занят-

тя 

Вид та тема навчального заняття 

Макси-

мальна 

кількість 

балів 

Змістовий модуль № 1 

1 

Лабораторне заняття № 1. Структурні елементи тексту документа 

MS Word, їх форматування. Принципи і методи підготовки ділової 

кореспонденції, рахунків, формулярів тощо. Створення і форматування 

приміток, зносок, закладок, написів та гіперпосилань 

1,5 

2 

Лабораторне заняття № 2. Методи проведення розрахунків в таблицях 

MS Word. Автоматизація дій при створенні колонтитулів, змісту, 

предметного покажчика, списку ілюстрацій. Використання хмарних 

технологій 

1,5 

3 
Лабораторне заняття № 3. Використання формул і функцій при 

здійсненні розрахунків у таблицях MS Excel 
1,5 

4 Лабораторне заняття № 4. Логічні функції ЕСЛИ, И, НЕ, ИЛИ 1,5 

5 

Лабораторне заняття № 5. Опрацювання текстових даних за допомогою 

функцій ПРЕОБР, НАЙТИ, ДЛСТР, ПРАВСИМВ, ПСТР та ін. Функції 

для роботи з даними типу «Дата/Время».. 

1,5 

6 

Лабораторне заняття № 6. Здійснення розрахунків із застосуванням 

функцій СМЕЩ, ДВССЫЛ під час роботи із динамічними діапазонами 

значень 

1,5 

7 

Лабораторне заняття № 7. Проведення розрахунків за допомогою 

функцій ГПР, ВПР, ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ. Технологія роботи з 

формулами масивів у MS Excel 

1,5 

8 

Лабораторне заняття № 8. Здійснення аналітичної діяльності за 

допомогою створених діаграм. Побудова графіків залежності двох рядів 

даних, додавання третього ряду значень. Суміщення двох графіків. 

Динамічні графіки та діаграми. Додаткові можливості при створенні 

графіків 

1,5 

9 
Лабораторне заняття № 9. Здійснення статистичного аналізу засобами 

MS Excel 

1,5 

10 

Лабораторне заняття № 10. Проведення регресійного аналізу: графічна 

та аналітична інтерполяція даних: визначення коефіцієнтів рівняння 

регресії та величини достовірності апроксимації за допомогою 

вбудованих функцій. Графічна та аналітична екстраполяція даних: 

методи та способи прогнозування 

1,5 

11 

Лабораторне заняття № 11. Розрахунок загальних та проміжних 

підсумків в базах даних і таблицях, за даними кількох таблиць. 

Застосування простого, складеного та обчислювального типи критеріїв 

при роботі із функціями бази даних та здійсненні фільтрації даних 

1,5 
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12 
Лабораторне заняття № 12. Здійснення аналізу даних через таблицю 

підстановки та підбирання параметрів, із використанням сценаріїв 
1,5 

13 
Лабораторне заняття № 13. Опрацювання даних зведених таблиць та 

діаграм, проведення фільтрації у зведених таблицях 
1,5 

14 

Лабораторне заняття № 14. Застосування інструмента «Пошук рішень» 

для вирішення економічної задачі, транспортної задачі, для вирішення 

задач оптимального розподілу ресурсів  

1,5 

15 Контрольна (модульна) робота № 1 5 

Змістовий модуль № 2 

16 

Лабораторне заняття № 15. Проектування та створення БД в 

MS Access. Створення і робота з таблицями. Типи зв’язку між даними. 

Фільтрація даних таблиці 

1,5 

17 
Лабораторне заняття № 16. Здійснення аналізу даних кількох таблиць 

БД MS Access за допомогою запитів 
1,5 

18 
Лабораторне заняття № 17. Оформлення результатів аналізу даних БД 

MS Access за допомогою звітів та форм 
1,5 

19 Контрольна (модульна) робота № 2 5 

20 
Лабораторне заняття № 18. Автоматизація роботи в додатках MS Office 

за допомогою макросів 
1,5 

21 
Лабораторне заняття № 19. Мова гіпертекстової розмітки HTML. 

Структура НТМL-документа та основні конструкції (теги). 
1,5 

22 
Лабораторне заняття № 20. Хмарні технології у галузі фінансів, 

банківської справи та страхування 
1,5 

Усього балів за роботу на заняттях: 40 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів 

1. Виконання індивідуальних розрахункових робіт фахового спрямування 5 

2. Виконання індивідуальної дослідницько-аналітичної роботи 5 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи 

студентів: 
10 

РАЗОМ БАЛІВ: 50 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

Поточне та підсумкове оцінювання знань, умінь та навичок студентів з 

дисципліни здійснюється відповідно до «Положення про порядок оцінювання 

результатів навчальної діяльності студентів» (затверджене Вченою радою 

Університету, протокол №12 від 25.05.2017). 

Об‘єктами поточного оцінювання знань, умінь та навичок студентів є: 

 експрес-опитування на аудиторних заняттях; 

 усна доповідь, доповнення на аудиторних заняттях; 

 результати виконання завдань на аудиторних заняттях; 

 результати та термін виконання завдань для самостійного опрацювання; 

 результати виконання контрольних (модульних) робіт; 

 участь в роботі наукових студентських конференцій, олімпіадах, підготовка 

наукових публікацій тощо; 

 активність, творчий підхід, уміння співпрацювати з іншими студентами. 
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Шкала оцінювання результатів виконання студентами навчального 

завдання в аудиторії (максимальний бал – 1,5) 

Рівень 

знань 

Бали  
Характеристика результатів 

Відмін-

ний 
1,5 

Студент впевнено виконує завдання. Здатний знаходити помилки і 

виправляти їх самостійно. Допомоги не потребує. Протягом заняття 

може виконати кілька завдань. Використовує різні джерела для 

поповнення знань. Здійснює активну навчальну діяльність та 

ефективно спілкується з іншими студентами. Має системні, дієві 

знання; виявляє творчі здібності 

Добрий  1 

Студент виконує завдання з окремими, несуттєвими помилками, 

здебільшого здатний знаходити і виправляти їх. Потребує допомоги 

(викладача, студентів групи або використовує підручник). На 

занятті виявляє знання і розуміння основних положень навчального 

матеріалу. Користується власними конспектами лекцій або іншими 

матеріалами 

Задовіль-

ний 
0,5 

Студент виконує завдання із значною кількістю помилок, потребує 

допомоги (викладача, студентів групи або використовує 

підручник). Протягом лабораторного заняття виконується лише 

частина завдання. До занять студент не завжди підготовлений, на 

лабораторному занятті використовує лише конспекти лекцій, 

здебільшого інших студентів, відтворює тільки частину 

навчального матеріалу 

Незадо-

вільний 
0 

Студент не виконує завдання, від допомоги (викладача, інших 

студентів) відмовляється. Конспект лекцій або інші навчальні 

матеріали відсутні 

 

Шкала оцінювання результатів виконання студентами  

контрольних (модульних) робіт 

Рівень знань 

Максимальна к-сть балів згідно з картою навчальної роботи 

студента — 5 

К-сть балів, що отримує 

студент залежно від рівня 

знань 

Розраховується відсоток 

відмінний 5 100 % 

добрий 4 80—99 % 

задовільний 3 60—79 % 

недостатній 2 40—59 % 

мінімальний 1 20—39 % 

незадовільний 0 0—19 % 

 

За рішенням кафедри оцінювання результатів науково-дослідної діяльності 

студентів проводиться за 10-ти бальною шкалою.  
 



11 

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 

3.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи 

Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи 

сформульовані безпосередньо у самих завданнях та наведені в наступних інформаційних 

джерелах: [1], [6], [7], [10], [11], [12]. 

3.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для 

самостійної роботи 

Відповідь, яка оцінюється на «5 балів» відповідає таким вимогам: 

 продемонстровані вміння інтегрованого застосування теоретичних знань тем і 

розділів дисципліни під час розв’язання практичних завдань; 

 результат виконання індивідуального завдання повністю задовольняє всі вимоги, що 

висуваються до нього; 

 обґрунтовано використано найдоцільніший метод розв’язування практичних завдань. 

Відповідь, яка оцінюється на «4 бали» відповідає таким вимогам: 

 не виконано не більше однієї вимоги, що висуваються до відповіді на найвищий бал; 

 під час розв’язування практичних завдань допущено не більше однієї значної 

помилки, яка впливає на правильність отримуваного результату, або 1—2 незначні 

помилки, які не впливають на правильність отримуваного результату; 

 обґрунтовано використано найдоцільніший метод розв’язування практичних завдань. 

Відповідь, яка оцінюється на «3 бали» відповідає таким вимогам: 

 під час розв’язування практичних завдань допущено не більше двох значних помилок, 

які впливають на правильність отримуваного результату, або 3—4 незначні помилки, 

які не впливають на правильність отримуваного результату; 

 використано нераціональний метод розв’язування практичних завдань. 

Відповідь, яка оцінюється на «2 бали» відповідає таким вимогам: 

 під час розв’язування практичних завдань допущено не більше трьох значних 

помилок, які впливають на правильність отримуваного результату; 

 використано нераціональний метод розв’язування практичних завдань. 

Відповідь, яка оцінюється на «1 бал» відповідає таким вимогам: 

 під час розв’язування практичних завдань допущено не більше чотирьох значних 

помилок, які впливають на правильність отримуваного результату; 

 використано нераціональний метод розв’язування практичних завдань. 

Відповідь оцінюється на «0 балів» за таких обставин: 

 завдання взагалі розв’язано неправильно; 

 студент не може пояснити жодний з етапів розв’язування практичного завдання. 
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4. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ  

(форма підсумкового контролю — екзамен) 

4.1. Структура екзаменаційного білету 

Екзамен проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, складеними 

за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. 

Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється в діапазоні 0 – 10 

балів. Відповідно загальний результат екзамену оцінюється в діапазоні 0 – 50 балів. 

Зразок екзаменаційного білету: 

__________________________________________________________________ 

ДДеерржжааввнниийй  ввиищщиийй  ннааввччааллььнниийй  ззааккллаадд  

««ККииїїввссььккиийй  ннааццііооннааллььнниийй  ееккооннооммііччнниийй  ууннііввееррссииттеетт  ііммеенніі  ВВааддииммаа  ГГееттььммааннаа»»  
 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 072 – Фінанси, банківська справа та  

страхування  

Освітня програма/ спеціалізація – Цифровий банкінг  

Дисципліна Економічна інформатика   Семестр перший 

 

Екзаменаційний білет № 

Питання 1. Існує таблиця MS Excel. Опишіть: 

 
1) застосування інструмента «Автозаповнення» при введенні значень стовпця С; 

2) обчислення значення стовпця G, використовуючи 

функцію ЕСЛИ (аналіз наявності кредиту); 

3) використовуючи функції для роботи з базою даних: 

–  виведення марки автомобіля із максимальною ціною; 

–  розрахунок мінімальної суми кредиту у 2016 році 

Питання 2 У таблиці MS Excel, відповідно до поданих 

значень, напишіть функцію ЕСЛИ для здійснення 

розрахунку Y1. 

Питання 3. . На базі значень таблиці пит. 1 у MS Access 

опишіть: 1) створення звіту, 2) обчислення максимальної та мінімальної ціни авто для кожного 

міста; 3) створення та обчислення розрахункового поля «До сплати» («Ціна» * «Кількість»). 

Питання 4. У MS Access опишіть алгоритм створення форми та обчислення середньої ціни. 

Створіть макрос, який відкриває цю форму. 

Питання 5. Обгрунтуйте засоби створення напису в MS Word та додавання до нього 

математичного виразу. Опишіть послідовність його створення за 

допомогою редактора формул: 

 

Затверджено на засіданні кафедри інформатики та системології 

Протокол № 4  від 29.11.2019 р. 

 

Зав. кафедри_______ доц. Сільченко М.В. Екзаменатор _________  проф. Дибкова Л. М. 
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4.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента 

Відповіді студентів на кожне із завдань екзаменаційного білета оцінюється 

відповідно до таких критеріїв: 

 рівню 10 балів відповідає правильна відповідь, в якій логічно, 

послідовно і правильно описано алгоритм дій, які необхідно виконати для 

вирішення завдання. Необхідні визначення, пояснення, висновки наведено; 

 рівню 8 балів відповідає правильна відповідь, в якій описано алгоритм 

дій, які необхідно виконати для вирішення завдання. Наведені визначення, 

пояснення, висновки потребують більш детального обґрунтування; 

 рівню 6 балів відповідає у цілому правильна відповідь, в якій допущено 

незначні помилки при опису алгоритму дій, які необхідно виконати для вирішення 

завдання. Наведені визначення, пояснення, висновки потребують більш детального 

обґрунтування; 

 рівню 4 бали відповідає відповідь, в якій допущено значні помилки при 

опису алгоритму дій, які необхідно виконати для вирішення завдання. Наведені 

визначення, пояснення, висновки потребують більш детального обґрунтування. 

При цьому певну коректну інформацію наведено (наприклад, команди для 

виконання); 

 рівню 2 бали відповідає неправильна відповідь, в якій допущено значні 

помилки при опису алгоритму дій, які необхідно виконати для вирішення завдання. 

Не наведено визначень, пояснень, висновків. При цьому певну коректну 

інформацію наведено (наприклад, команди для виконання); 

 рівню 0 балів відповідає неправильна відповідь, в якій студент не 

виконав завдання. Не наведено визначень, пояснень, висновків. 

Загальна підсумкова оцінка вивчення дисципліни з підсумковим контролем у 

формі екзамену складається із суми результатів поточного та підсумкового 

контролю, яка фіксується в екзаменаційній відомості. 
 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та  

шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку: 

Шкала КНЕУ, 

балів 
Оцінка за 4-бальною шкалою 

Шкала 

EСTS 

90 – 100 відмінно A 

80 – 89 
добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного  

складання екзамену (заліку) 
FX 

 0 – 20 

незадовільно з можливістю вивчення 

дисципліни за індивідуальним графіком у формі 

додаткової індивідуально-консультативної 

роботи 

F 

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у 

формі екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають 

право повторно скласти екзамен. 
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4.3 Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен 

Завдання № 1. 

У MS Excel через проміжні підсумки опишіть 

обчислення максимального та середнього значення 

залишку для кожного виду вкладу. Аналогічне 

завдання виконайте через зведену таблицю. 

Порівняйте два методи.  

Завдання № 2. 

У MS Access опишіть: 

1) створення запиту 

«Розрахунок» на базі 

значень двох таблиць;  

2) Обчислення нового 

поля «Всього» (Сума + Сума х (Відсотки :12 х Термін)). 3) Відбирання значень записів за 

умовою: «Термін» > 6; «Сума» > 400.  4) Через запит на оновлення у таблиці «Рахунки» 

збільшення суми утричі. 

Завдання № 3. 
У текстовому процесорі Microsoft Word обґрунтуйте призначення та опишіть алгоритм  

створення предметного покажчика із 3-х слів та 2-х рівневого змісту із 2-х пунктів. 

Зазначте, яким чином можна вилучити такі елементи. 

Завдання № 4. 
Питання 1. Існує таблиця MS Excel. Опишіть введення 

дати через автозаповнення та обчислення значення стовпця 

G (Оклад+Премія).   

Використовуючи функції для роботи із базою даних: 

a) обчисліть максимальний оклад для операторів у 2010 

році; 

b) виведіть посаду співробітника із максимальною премією. 

Питання 2. На базі значень таблиці MS Access «Розрахунок» опишіть: 

1) створення запиту та обчислення заробітку (Оклад+Премія).  

2) На базі запита створення нової таблиці із записами за період з 01.06.2010 до 

01.06.2010.  

3) Створення запиту із введенням параметру («Номер відділу»). 

Питання 3. На базі значень таблиці MS Access «Розрахунок» опишіть створення форми 

та обчислення максимального окладу. Опишіть алгоритм створення макросу, що 

активізує таблицю «Розрахунок» та виконання макросу за допомогою кнопки, яка 

розміщена у формі. 

Завдання № 5. 
Існує таблиця MS Excel. Опишіть відповідні дії. 

1) Обчислення значення стовпця F (Вартість = Ціна х 

Кількість). 

2) Створення зведеної таблиці із розрахунками: 

максимальна та мінімальна ціна для кожної назви.  

3) Аналогічне завдання виконайте за допомогою 

проміжних підсумків.  

Проаналізуйте два методи. 
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Завдання № 6. 

Існують дві таблиці у MS Excel. Опишіть 

проведення таких розрахунків: 

- стовпець І: номер рядка у довіднику 

(ПОИСКПОЗ); 

- стовпець J: назва посади у довіднику 

(ИНДЕКС);  

- стовпець K: оклад для кожної посади 

(ПРОСМОТР); 

- стовпець L: оклад для кожної посади (ВПР); 

- стовпець М: значення премії > середньої. 

Завдання № 7. 

Охарактеризуйте та опишіть алгоритм вирішення системи лінійних рівнянь  у MS Excel за 

допомогою двох методів: 
9X1 + 5X2 + 4X3   = 0 

4X1 + 6X2 + 8X3   = 6 

5X1 + 8X2 + 7X3   = 3 

 

Завдання № 8. 

У MS Excel опишіть: 

1) обчислення поля «Залишок» (прибуток–

прибуток*податок); 

2) використання інструменту «Подбор 

параметра» для зміни одного із значень 

залишку; 

3) створення зведеної таблиці, із 

розрахунком мінімальних та максимальних значень прибутку для кожного емітенту. 

Завдання № 9. 

У MS Excel опишіть обчислення:  

1) значення стовпця F; 

2) суму депозитів із терміном більше 0,5 року 

(функція СУММЕСЛИ); 

3) використовуючи функцію ЕСЛИ, у новому 

стовпці обчислення нових відсотків за умов: для 

депозиту «Класік» відсоток зменшується на 2%, для 

депозиту «Стандарт» відсоток збільшується на 1,5%, для інших значень – відсоток не 

змінюється. 

Завдання № 10. 

У MS Excel здійсніть аналіз впливу зменшення 

ціни при збільшенні кількості на вартість. 

Опишіть проведення такого аналізу через 

таблицю підстановки (див. рис.)  
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