
1 
 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИШИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

 

       
МАУП 

 
 
 

 
 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
дисципліни 

 
“ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА” 

 
(для бакалаврів) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Київ 2018 
 



2 
 

Підготовлено професором кафедри обчислювальної математики та комп’ютерного 

моделювання В.І. Панчуком.  

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних інформаційних систем та технологій 

(Протокол № 1 від 23 серпня 2018 р.) 

 
Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Панчук В.І. Навчальна програма дисципліни “Економічна інформатика” (для освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр»). — К.: МАУП, 2018— 18 с.  
 
Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни, 
тематику контрольних робіт, вказівки до виконання контрольних робіт, питання для 
самоконтролю, список літератури. 

 
 
 
 
 
 
 
 
©   ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 2018 
 
 
 

 



3 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Метою   викладання   навчальної   дисципліни  «Економічна інформатика»   

є підготовка висококваліфікованих користувачів обчислювальної техніки на 

рівні професійних вимог зі спеціальності та формування у студентів 

теоретичних і практичних знань та навичок, необхідних для рішення завдань 

із використанням обчислювальної техніки.  

Основними завданнями які стоять перед студентами, що вивчають 

дисципліну, – це вивчення теоретичних основ інформатики та характеристик 

комп’ютерної техніки, архітектури, технологічного забезпечення 

комп’ютерних систем, алгоритмізації, програмування та моделювання, 

систем оброблення економічної інформації, методів запровадження діалогу 

в процесі розв’язання конкретних завдань.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

• основні поняття, якими оперує курс «Економічна інформатика»;  

• апаратне та програмне забезпечення ПК;  

• принципи роботи з операційними системами сімейства Windows;  

• принципи побудови алгоритмів розв’язання задач;  

• принципи роботи з пакетом прикладних програм Microsoft Office. 

вміти:  

•  працювати з операційними системами сімейства Windows;  

• працювати з програмами з пакету Microsoft Office.  

Вимоги до знань та вмінь 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

• основні поняття, якими оперує курс «Економічна інформатика»;  

• апаратне та програмне забезпечення ПК;  

• принципи роботи з операційними системами сімейства Windows;  

• принципи побудови алгоритмів розв’язання задач;  

• принципи роботи з пакетом прикладних програм Microsoft Office.    

 вміти:  
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•  працювати з операційними системами сімейства Windows;  

• працювати з програмами з пакету Microsoft Office.  

 

Загальний обсяг дисципліни – 150 годин (5 кредити ЄКТС) 

З них: 16 год лекції, 34 год практичні та семінарські заняття, 100 год 

самостійна робота. 

Дана дисципліна не є обов’язковою для вивчення. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

«БЕЗПЕКА ПРОГРАМ ТА БАЗ ДАНИХ» 

 

№/п.п. Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль 1. Прикладне програмне забезпечення ПК на базі MS  
Office 2010. 

Тема 1 Інформатика: предмет та завдання. Роль інформатики у сучасному 
суспільстві. 

Тема 2 Класифікація програмного забезпечення. 

Тема 3 Призначення, основні технічні характеристики та функціональні 
можливості Excel. 

Тема 4 Діапазони комірок. Визначення, типи. 

Тема 5 Сценарії. 

Тема 6 Підготовка до друку. Колонтитули. 

Тема 7 Призначення, основні технічні характеристики та функціональні 
можливості Word. 

Тема 8 Шаблони. Створення типових документів. 

 Разом годин : 150 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Прикладне програмне забезпечення ПК на 
базі MS Office 2010. 

 
Тема 1. Інформатика: предмет та завдання. Роль інформатики у 

сучасному суспільстві.  

 
Поняття про інформацію; її властивості. Інформаційні системи: 

загальне уявлення, структура та класифікація. Екскурс в історію створення 

комп’ютерів. Архітектура сучасної ЕОМ, основні блоки та вузли 

персонального комп’ютера: пристрої введення, пристрої виведення, 

системні пристрої, пристрої пам’яті, пристрої для роботи в мережі. Основні 

поняття. Підготовка до роботи, вмикання та вимикання комп’ютера, 

підтримка в робочому стані, запобігання пошкодженням.  

 
Тема 2. Класифікація програмного забезпечення.  
 

Системне програмне забезпечення: операційні системи, системи 

програмування, сервісні програми. Прикладне програмне забезпечення: 

текстові процесори та видавничі системи, програми графіки і презентацій, 

електронні таблиці, системи управління базами даних, інтегровані системи, 

інтелектуальні системи, інформаційно-пошукові системи.  

 
Тема 3. Призначення, основні технічні характеристики та 

функціональні можливості Excel.  

 
Особливості файлів, що генеруються Excel. Варіанти запуску Excel. 

Елементи вікна. Рядок формул та рядок стану. Робочий лист. Структура, 

кількісні характеристики. Модифікація листа. Комірка. Характеристика 

комірки. Операнди та оператори, типи операторів. Навігація по робочому 

листу з використанням миші та клавіатури. Вставка, видалення, 
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перейменування робочих листів. Введення даних та формул в комірки. 

Редагування вмісту комірки.  

 
Тема 4. Діапазони комірок. Визначення, типи.  
 

Робота з діапазонами комірок (найменування, видалення в буфер, 

копіювання, вставка). Форматування комірок, формати чисел та дат. 

Очистка комірок. Прогресії. Робота з простими формулами. Копіювання 

формул. Абсолютні та відносні адреси. Присвоювання імен коміркам та 

діапазонам комірок. Посилання. Вбудовані функції. Призначення, 

синтаксис, категорії, типи. Приклади використання вбудованих 

математичних, статистичних та логічних функцій. Вкладені функції. 

Формули масивів. Створення функцій користувача. Функції перевірки 

властивостей та значень. Графічна підтримка таблиць. Робота з майстром 

діаграм. Форматування діаграм. Швидке створення діаграм. Задавання типу 

створюваної за умовчанням діаграми. Збереження робочої книги. 

Автозберігання. Встановлення рівня доступу до книги, що зберігається. 

Виведення робочого листа на друк. Диспетчер звітів. Представлення.   

 
Тема 5. Сценарії.  
 

Використання звіту по сценаріям для аналізу діяльності підприємства 

впродовж деякого часу. Макроси. Призначення та особливості створення. 

Способи запуску макросів. Створення активної кнопки. Зв’язування макросу 

з активною кнопкою. Перегляд тексту макросів та об’єднання фрагментів 

різних макросів в одному. Редагування макросів. Особливості синтаксису 

Excel Basic. Простіші конструкції Excel Basic. Налагоджування панелей 

управління та меню Excel. Створення піктограм для кнопок панелей 

управління. Меню ― Сервіс ― Властивості. Імпорт та експорт даних. 

Завершення роботи програми.  
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Тема 6. Підготовка до друку. Колонтитули.  
 

Наскрізні строки та стовпчики. Масштабування. Робота з даними. 

Сортування, фільтрація, підсумки. Перевірка значень. Умовне 

форматування. Вирішення рівнянь (підбор параметра), задачі оптимізації 

(пошук рішення), пакет аналізу. Знаходження аналітичного виразу тренда 

для довільної вибірки при різних типах згладжування. Прогнозування.  

 
Тема 7. Призначення, основні технічні характеристики та 
функціональні можливості Word.  
 

Способи запуску Word. Елементи вікна Word. Позиції та директиви 

меню. Панелі інструментів, координатна лінійка, рядок стану, переключення 

режимів вставка/заміщення, колонка маркування. Вікно документа. 

Елементи сторінки. Режими перегляду документу. Способи виділення 

фрагментів тексту. Копіювання та перенос. Вивчення структури вікна MS 

Word. Введення та редагування тексту, робота з фрагментами тексту 

(виділення, видалення у буфер, копіювання, вставка, видалення). 

Форматування сторінки, абзацу, символів. Встановлення параметрів 

сторінки та шрифту. Розділення/злиття рядків. Збереження файлу в 

особистій папці. Встановлення параметрів збереження. Завершення роботи 

програми з використанням миші та /або клавіатури.  

 
Тема 8. Шаблони. Створення типових документів.  
 

Редагування шаблонів та створення власних. Поняття про стилі. Види 

стилів. Бібліотека стилів. Особливості форматування документу за 

допомогою бібліотеки стилів. Форматування сторінки, абзацу, символів. 

Робота з фрагментами тексту. Робота з документами великого об’єму. 

Автореферат. Створення змісту документів. Зноски та примітки. Робота з 

декількома документами. Злиття. Призначення та особливості використання. 

Захист документу. Особливості створення макросів в Word. Закладки та 

гіпертекстові посилки. Збереження документів в форматі HTML. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

1. Форматування даних та комірок. Створення послідовностей. Форматування 

таблиці.  

2. Категорії функцій. Варiанти вставки у вираз вбудованої функції. 

3. Особливості діалогових вiкон вбудованих функцій.  

4. Варіанти вставки діаграм в робочий лист. Категорії діаграм та графіків. 

5. Особливості діалогових вiкон Майстра вставки діаграм та графіків. 

6. Створення списку. Обробка списку (пошук, сортування, фільтрація даних). 

Пiдбiр параметра у списку. Збереження книги у власній папці. 

7. Створення звіту по сценаріям. Автоматизація роботи в Excel. 

8. Поняття про макроси. Короткі відомості про мову VBA. 

9. Форматування сторінки, абзацу, символів. Встановлення параметрів 

сторінки та шрифту. Розділення / злиття рядків. 

10. Вставка номерів сторінок, дати та часу. Використання режиму Автотекст. 

11. Створення маркованих та нумерованих списків. Створення організаційної 

діаграми. 

12. Вставка та зв’язування об’єктів Excel до документу Word. 

13. Форматування графічних об’єктів. Створення стилів Форматування 

колонтитулів. Редагування структури документу. Створення змісту 

документу. 
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14. ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових 

знань, виявлення уміння студента застосовувати ці знання при 

вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих 

задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й 

експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на 

курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „Економічна інформатика”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих 

завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

1. Наведіть перелік загроз інформації. 

2. Що таке загроза цілісності даних? 

3. Що таке загроза доступності інформації? 

4. Що таке загроза несанкціонованого доступу до даних? 

5. Які сучасні моделі захищених інформаційних систем ви знаєте? 

6. Поясніть зміст моделі захисту Белла-Ла Падулі. 

7. Поясніть зміст моделі захисту Біба. 

8. Зміст політики безпеки захищеної системи. 

9. Відповідальність за протиправні дії згідно із законодавством України. 

10. Основні положення Закону України “Про захист інформації в 

автоматизованих системах” щодо організації захисту інформа ції. 

11. Загальні вимоги щодо захисту інформації відповідно до Закону України 

“Про захист інформації в автоматизованих системах”. 

12. Категорії інформаційної безпеки з точки зору інформації та 

інформаційних систем. 

13. Технічні, програмно-апаратні та адміністративні засоби захисту 

інформації. 

14. Визначення об’єкта захисту та можливих загроз. 

15. Ідентифікація й аутентифікація. Механізми підзвітності та аудиту. 

16. Класи безпеки. 

17. Критерії інформаційної безпеки. 

18. Стратегія захисту інформації у фінансово-економічних інформаційних 

системах. 

19. Комплекс технічних та програмних засобів захисту інформації. 

20. Сучасна ситуація в галузі інформаційної безпеки. 

21. Класифікація інформації за рівнем конфіденційності. 

22. Вимоги при роботі з конфіденційною інформацією. 

23. Створення дерева каталогів із правами доступу. Зміна змісту каталогу 

access. conf. 
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24. Добавлення користувача та встановлення його прав. 

25. Яким чином можливо використати помилку “переповнення буферу” для 

атаки на комп’ютерну систему? 

26. Основні компоненти комплексної системи захисту інформації. 

27. Наведіть перелік і поясніть зміст критеріїв оцінки рівня; безпеки 

інформації. 

28. Наведіть перелік типових механізмів захисту інформації. 

29. Як можна запобігти спробі несанкціонованого копіювання прикладної 

програми з компакт-диску? 

30. Як можна запобігти спробі несанкціонованого копіювання прикладної 

програми з дискети? 

31. Як можна запобігти спробі несанкціонованого копіювання текстової 

інформації? 

32. Як здійснюється захист програм від вивчення? 

33. Як здійснюється аналіз програмних реалізацій? 

34. Поясніть спільні риси та відмінності зовнішніх атак на комп’ютерну 

систему від атак “зсередини”? 

35. Що таке програма типу “троянський кінь”? 

36. Навіщо використовуються та як реалізовані програми фальшивої 

реєстрації? 

37. Як здійснюється аутентифікація користувачів за допомогою одноразових 

паролів? 

38. Як здійснюється аутентифікація користувачів за допомогою фізичних 

об’єктів? 

39. Як здійснюється аутентифікація користувачів за допомогою 

біометричних даних? 

40. Системи шифрування даних, які передаються в мережах (канальне та 

абонементне шифрування). 

41. Засоби управління криптографічними ключами: генерація, зберігання і 

розподілення ключів. 
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42. Канали витоку інформації. 

43. Що таке мережевий екран та його основні функції? 

44. Наведіть перелік типових компонентів мережевих екранів. 

45. Які ви знаєте обмеження функціонування мережі, пов’язані з 

використанням брандмауерів? 

46. Класифікація мережевих екранів. 

47. Поясніть типову політику використання мережевих екранів. 

48. Наведіть коротку характеристику популярних брандмауерів. 

49. Рівні мережевих атак (фізичний, канальний, мережевий, транспортний, 

сеансовий) відповідно до моделі OSI. 

50. Типи атак. 

51. Політика ролей. Технології цифрових підписів. 

52. Стратегія вибору систем виявлення атак. 

53. Системи аутентифікації електронних даних (імітовставка, електронний 

підпис). 

54. Класифікація криптоалгоритмів. 

55. Тайнопис, криптографія з ключем, симетричні та асиметричні 

криптоалгоритми. Скремблери. 

56. Мережа Фейштеля. 

57. Перестановні, підстановні криптоалгоритми. 

58. Поточні, блочні шифри. Одиниці кодування. 

59. Системи шифрування дискових даних (системи прозорого та 

спеціального видів шифрування). 

60. Термінали захищеної інформаційної системи. 
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Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS 
 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 
90-100 

Відмінно 
A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  
(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки 
та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 
балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 
переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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