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Мета курсової роботи - поглиблення знань в одному з основних 

напрямів інформатики. Крім того, студенти можуть проявити свої знання, 

отримати нову інформацію і розвинути творчі здібності. Робота над 

виконанням курсового завдання сприяє розвитку навиків самостійного 

вивчення літератури, роботи в Internet 

1.1. Навчальні завдання 

• поглиблення, розширення і систематизація знань,   отриманих 

при вивченні вибраної теми 

• формування умінь роботи з програмними продуктами; 

• розвиток умінь роботи із спеціальною літературою і іншими 

інформаційними джерелами; 

• набуття досвіду науково-дослідної роботи і формування 

відповідних умінь; 

• формування умінь формулювати логічно обґрунтовані виводи, 

пропозиції і рекомендації за результатами виконаної роботи; 

• формування уміння грамотно з філологічної і психологічної 

точок зору скласти доповідь і підготувати презентацію проекту, що 

захищається (роботи); 

• формування  умінь  виступати  перед  аудиторією  з  доповіддю  

при  захисті роботи, компетентно відповідати на питання, вести професійну 

дискусію, переконувати опонентів в правильності прийнятих рішень. 

1.2. Виховні завдання 

Курсове проектування покликане виховувати в студентах: 

• упевненість в своїх творчих і комунікаційних можливостях; 

• самостійність, відповідальність за виконувану інженерно-технічну 

роботу; 

• навики планомірної регулярної роботи над рішенням поставленої 

задачі. 
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1.3. Розвиваючі завдання 

Курсове проектування сприяє розвитку у студентів: 

• системного мислення; 

• інтелектуального   творчого   потенціалу,   здатності   

приймати   не   шаблонні рішення; 

• професійній письмовій і усній мові. 

 

Опис процесу курсового проектування 

Керівництво курсовим проектуванням починається з видачі завдання на 

курсову роботу. Якщо тема завдання на проектування носить оригінальний 

характер, то при видачі завдання обов'язковою є індивідуальна бесіда 

керівника із студентом за завданням. В ході цієї бесіди викладач з'ясовує 

міру підготовленості студента, його переваги до виконання завдання по тій 

або іншій темі, остаточно визначає тему, уточнює завдання, рекомендує 

студентові необхідні інформаційні джерела, дає консультацію про порядок 

виконання завдання. 

Тематика курсового проектування обговорюється і затверджується на 

засіданні відповідної кафедри до початку видачі студентам завдань на 

курсове проектування. 

Одночасно із завданням студентам видається план-графік курсового 

проектування. Тривалість проектування по інформатиці складає 10-12 

тижнів. Вміст окремих етапів проектування і терміни їх виконання 

призначені так, щоб протягом всього періоду проектування забезпечувалася 

приблизно рівномірна тижнева трудомісткість робіт. 

У ввідній лекції лектором роз'яснюються завдання проектування для 

даної дисципліни, вимоги, що пред'являються до роботи в частини вмісту і 

оформлення, виданих завдань, освітлює зв'язок завдань з відповідними 

розділами учбових дисциплін, рекомендується основна   література,   

даються   загальні   вказівки   по   виконанню   завдань   проектування, 

повідомляється порядок організації проектування і захисту, критерії оцінки 



 4 

курсового проекту (роботи). 

В ході підготовки до захисту курсового проекту (роботи) студентом 

готується презентація доповіді (текст доповіді і ілюстрації до нього). 

Презентація доповіді в ході консультацій узгоджується з керівником 

проектування. 

 

Вимоги, що пред'являються до курсової роботи 

До курсової роботи як завершальному етапу вивчення учбової  

дисципліни пред'являються наступні вимоги: 

• доказ актуальності даної теми; конкретне, лаконічне і в той же час 

достатній повне її розкриття; 

• грамотне формулювання мети і завдань роботи; 

• наявність короткого огляд літератури по досліджуваній темі, аналіз 

різних точок зору, формулювання власної позиції; 

• аналітичний, науковий підхід до існуючої практики; 

• наявність виводів і практичних рекомендацій; 

• науковий стиль викладу, грамотне написання і правильне оформлення. 

Основні етапи розробки курсової роботи 

Розробка курсової роботи здійснюється відповідно до плану-графіка її 

написання і включає декілька послідовних етапів: 

o вибір і затвердження теми роботи; 

o складання плану-графіка роботи і узгодження його з керівником; 

o визначення мети і вирішуваних завдань; 

o складання списку літератури по вибраній темі; 

o вивчення літератури і практики, що діє, стосовно вибраної теми; 

o збір і обробка фактичного матеріалу; 

o написання тексту роботи; 

o формулювання виводів і рекомендацій; 

o уточнення і редагування виводів і рекомендацій після  консультації   

з викладачем; 
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o представлення завершеної і оформленої курсової роботи 

керівникові;  

o виступ з доповіддю по темі курсової роботи, захист робіт 

Вибір теми курсової роботи 

Початковим етапом самостійної роботи студентів при виконанні 

курсової роботи є вибір її теми. Він вимагає вдумливого підходу, 

усвідомлення актуальності вибраної теми, її теоретичного і практичного 

значення. Тема повинна відповідати накопиченому студентом теоретичному 

і практичному досвіду, рівню підготовки, науковим і практичним інтересам. 

Теми курсових робіт вибираються студентами з переліку, розробленого 

викладачем відповідно до основного вмісту учбової дисципліни (групи 

дисциплін), розглянутого і затвердженого головою методичної комісії. 

Студентам надано право вибору будь-якої теми з даного переліку. Крім того, 

студент має право самостійно запропонувати тему, що цікавить його, 

обґрунтувавши її актуальність і доцільність. 

Структура курсової роботи і складання її робочого плану 

Курсова робота, так само, як реферат, складається з плану роботи 

(вміст), введення, основної частини (глав), висновку, списку використаних 

джерел, додатків (якщо вони є). 

План роботи повинен розкривати етапи досягнення поставленої мети, 

відображати послідовність її виконання. У плані формулюються найбільш 

важливі питання, що розкривають тему. 

При складанні плану основної частини роботи слід визначити вміст 

окремих глав і дати їм відповідні назви. Потім треба продумати вміст кожної 

глави і намітити у вигляді параграфів послідовність питань, що 

розглядаються в ній. Кожна глава і параграф повинні мати однаковий 

заголовок, як в плані (змісті), так і в тексті роботи. 

У введенні розкривається актуальність, формулюється мета і завдання 

роботи. Об'єм введення не повинен перевищувати 2-3 сторінок 

машинописного тексту. 
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Основна частина ділиться на 2 - 3 глави. У кожній главі може бути два-

три параграфи. 

Перша глава, як правило, носить теоретичний характер. У ній 

розкривається єство досліджуваного в роботі явища. Крім того, дається 

короткий огляд літератури по вибраній темі, розглядаються точки зору 

різних авторів, обґрунтовується авторська позиція по дискусійних питаннях 

теми. 

У другій главі роботи, як правило, критично викладається практика 

діяльності вибраного для вивчення об'єкту дослідження, що діє. Друга глава 

може бути об'єднана з першою і представлена в ній окремим самостійним 

параграфом. 

Третя глава є переважно аналітичною. У ній студент повинен 

проаналізувати матеріали, що вивчаються, тобто розділити їх на групи і 

упорядкувати. 

У висновку роботи містяться самостійно сформульовані студентом 

виводи і вироблені практичні рекомендації, по яких, в першу чергу, 

оцінюватиметься якість роботи. Виводи і пропозиції повинні безпосередньо 

витікати з аналізу розглянутих в роботі питань і викладатися зрозуміло і 

коротко. Не рекомендується вживати загальні, неконкретні словосполуки, 

наприклад: «активізувати роботу», «добитися поліпшення», «в деякій мірі», 

«можливо». Доцільно використовувати слова: «Рекомендую», 

«Обгрунтовано», «Доведено», «Виявлено» і ін. 

Загальний об'єм роботи не повинен перевищувати ЗО сторінок тексту 

формату А4, написаного 14 шрифтом, через 1,5 інтервалу. 

Підбір літератури і ознайомлення з нею 

Підбір літератури виконується студентом самостійно по наочних 

каталогах і бібліографічних довідниках, по базах даних в системі Інтернет з 

врахуванням виділених ключових понять (слів), що характеризують 

основний вміст теми. 

В процесі пошуку матеріалу слід проглянути не лише розділи, строго 
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співпадаючі з темою роботи, але і розділи близькі до вибраної теми. При 

цьому слід підбирати літературу, освітлюючи як загальнотеоретичну сторону 

питання, так і практику, що діє. Підбираючи літературу, треба звертатися до 

видань останніх років, оскільки в них якнайповніше відбита практика, що 

діє, представлені нові розробки, які можливо використовуватимуться у 

вирішенні питань вибраної теми. Доцільно вивчити першоджерела - праці 

визнаних фахівців і учених по вибраній темі курсової роботи. Особливо 

поважно ознайомитися з публікаціями, розміщеними в спеціальних 

журналах, що зачіпають вибрану тему. 

Вивчення відібраної літератури, збір і обробка статистичної інформації, 

вихідних даних для розрахунків 

Починати вивчення питань по вибраній темі роботи слід з учбової 

літератури: підручників, навчальних посібників з тим, аби отримати загальне 

уявлення про основні теоретичні аспекти теми і можливі дороги вирішення 

поставлених завдань. Після цього - ознайомитися з нормативними 

документами і матеріалами, потім перейти до монографій і журнальних 

статей. Така послідовність у вивченні літературних джерел дозволяє 

поступово нагромаджувати і заглиблювати знання в процесі освоєння 

вибраної теми. 

Ретельне вивчення основної літератури бажано провести до того, як 

почнеться підбір статистичних даних. 

Збір фактичного матеріалу - один з найбільш відповідальних етапів 

підготовки роботи. Вихідні дані повинні підбиратися, виходячи з 

передбачених планом роботи. 

 Використовувані джерела можуть бути перераховані в наступному 

порядку: 

• законодавчі і інструктивні матеріали; 

• статистичні збірки; 

• монографічна і учбова література; 

• статті з журналів і газет і інші використовувані матеріали; 
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• адреси сайтів в Інтернеті. 

 

Написання курсової роботи 

Написання курсової роботи - процес творчий. Якщо студент хоч би 

приблизно представляє тему дипломної роботи, то кожна курсова робота 

може стати її складовою частиною і заділом на майбутнє. Окрім учбової 

літератури, можна скористатися якісними дипломами і дисертаціями по 

вибраній темі. Вивчаючи їх, відбираючи найцінніше, оновлюючи вихідні 

дані для розрахунків, студент оперативно освоює тему і зіставляє результати 

власних і минулих розрахунків інших авторів. Найголовніше на основі 

раніше зібраних даних і проведених розрахунків зробити власні оригінальні 

виводи з врахуванням нових обставин і дати рекомендації. Аби не втрачати 

час на переписування чужих думок і чужих робіт, доцільно брати теми, 

пов'язані з практичною роботою підприємств і організацій, інноваційними 

розробками, науковими досягненнями. 

Оформлення курсової роботи 

Робота виконується машинописним текстом лише на одній стороні 

стандартного білого паперу формату А4. Кожна сторінка повинна мати поля: 

верхнє і нижнє — по 15 мм; праве — 10 мм; ліве — 20 мм. 

Нумерація сторінок починається з титульного аркуша (1), але на ньому 

номер сторінки не ставиться. Номери сторінок починають проставляти з 

вмісту (зміст). У змісті обов'язково вказують сторінки введення, глав і 

параграфів тексту, висновку, бібліографії, додатка. Номер сторінки пишеться 

зверху і вирівнюється по центру. 

Глави мають крізну нумерацію і їх найменування в тексті пишеться 

крупнішим (16) «жирним» шрифтом. Кожна нова глава починається з нового 

аркуша. Параграфи мають крізну нумерацію і усередині глави друкуються 14 

шрифтом без виділення. 

Виклад матеріалу в роботі має бути послідовним і логічним. Всі розділи 

мають бути органічно зв'язані між собою. Особливу увагу слід звертати на 
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логічні переходи від однієї глави до іншої, від параграфа до параграфа, а 

усередині параграфа — від питання до питання. 

Ілюструючи окремі положення роботи цифрами, матеріалами з 

довідників, а також цитуючи різних авторів, необхідно робити відповідні 

заслання на джерела. 

Цитата наводиться дослівно, без яких-небудь змін тексту, пунктуації, 

абзаців, цифр. Усередині тексту цитата дається в лапках із засланням на 

використану літературу. Цитати не повинні перевищувати 25% об'єму 

роботи. Не можна з цитати починати абзац, так само як і поміщати одну 

цитату відразу за іншою 

Важливе значення має зовнішнє оформлення роботи, дохідлива форма 

викладу і відсутність граматичних помилок. Коли це необхідно, до тексту 

додаються схеми, діаграми, графіки. 

Захист курсових робіт. 

Захист є формою перевірки якості курсового роботи, міри досягнення 

мети і успішності вирішення завдань проектування. В той же час підготовка 

до захисту і сама процедура її проведення також сприяють вирішенню ряду 

завдань проектування. 

Захист роботи проводиться в спеціальній комісії, публічно. На захисті 

присутні, як правило, студенти проектуючої групи. На захисті можуть бути 

присутніми викладачі коледжу. Прилюдний захист дозволяє ознайомити 

групу з роботою її членів, а також забезпечити єдність вимог до проектів у 

керівників проектування. 

Захист складається з доповіді тривалістю 5-8 хвилин і відповідей на 

питання членів комісії і присутніх. Для ілюстрації доповіді студентом 

використовуються презентація роботи, спеціально комп'ютерні слайди. 

За результатами захисту курсових проектів (робіт) виставляється залік з 

диференційованою оцінкою по чотирьохбальній системі («відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно»). 

Для підвищення об'єктивності оцінки рекомендується заздалегідь 
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оцінювати по чотирьохбальній системі окремі частини проекту (роботи), а 

також вміст доповіді, стиль його представлення (мова і ілюстрації), відповіді 

на питання, ритмічність проектування (відповідність термінів виконання 

окремих етапів роботи плану-графіку). Підсумкова оцінка формується в 

результаті усереднювання проміжних оцінок. 

Якщо матеріали роботи містять недопустимі прямі запозичення, то 

процедура захисту не проводиться, а за результатами курсового 

проектування виставляється оцінка «незадовільно». 

Повторний захист курсового роботи з однієї і тієї ж учбової дисципліни 

допускається не більше двох разів. 

Студенти, що не пред'явили роботу до захисту до початку чергової 

екзаменаційної сесії або отримали при захисті незадовільну оцінку, 

вважаються такими, що мають академічну заборгованість і не допускаються 

до чергової екзаменаційної сесії. 
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Тематика  курсових робіт  
з предмету «Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності» 

спеціальність5.03050702  «Комерційна діяльність» 
 

1. Поняття бази даних. Система керування базами даних. 

2. Етапи проектування баз даних. Робота з базами даних в Місгоsoft 
Ассеss. 

3. Етапи проектування та використання запитів в Місгоsoft Ассеss. 

4. Проектування та використання звітів в Місгоsoft Ассеss. 

5. Обмін даними між системою керування даних Місгоsoft Ассеss та 
табличним процесором Місгоsoft Ехсеl. 

6. Комп'ютерні бухгалтерії як вид програмного забезпечення. 

7. Програма "1С: Бухгалтерія". Основні можливості та принципи 
роботи. 

8. Початкове налаштування середовища "1С: Бухгалтерія". 

9. Журнал операцій у програмі "1С: Бухгалтерія". 

10. Фінансові результати в програмі "1С: Бухгалтерія". 

11. Сервісні можливості програми "1С: Бухгалтерія". 

12. Макромова програми "1С: Бухгалтерія". 

13. Використання програми "1С: Бухгалтерія" разом з іншими 
програмами. 

14. Автоматизація складського обліку та торгівлі, кадрового обліку та 
зарплати в програмі "1С: Бухгалтерія". 

15. Огляд конфігурацій програми "1С: Бухгалтерія". Порівняльна 
характеристика версій. 

16. Поняття економічної інформації. 

17. Поняття і мета створення інформаційних систем. 

18. Організація інформаційної бази систем оброблення економічної 
інформації. 
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19. Класифікація інформаційних систем. 

20. Поняття інформаційних технологій. 

21. Класифікація інформаційних технологій за рядом ознак. 

22. Організаційно-методичні основи створення та функціонування 
інформаційних систем. 

23. Автоматизація   розв'язування   комплексу  задач   з   обліку   
основних   засобів, нематеріальних активів та виробничих запасів. 

24. Автоматизація розв'язування комплексу задач з обліку праці, 
оплати праці, готової продукції та її реалізації. 

25. Автоматизація розв'язування комплексу задач з обліку фінансово-
розрахункових операцій. 

26. Автоматизація розв'язування комплексу задач з обліку витрат на 
виробництво. 

27. Автоматизація розв'язування комплексу задач зведеного обліку та 
складання звітності. 

28. Робота з інформацією в табличному процесорі Місгоsoft Ехсеl. 

29. Аналіз економічної інформації за допомогою табличного процесора 
Місгоsofl Ехсеl. 

30. Робота з формами в Місгоsoft Ассеss. 

31. Перспективи розвитку інформаційних технологій. 

32. Захист інформаційних систем. 

33. Комп'ютерні мережі інформаційних технологій. 

1. Поняття бази даних. Система керування базами даних. 

Бази даних і системи керування базами даних. Основні завдання та 

характерні риси задач з опрацювання баз даних. Організація інформації у 

базах даних з реляційною моделлю, термінологія. Приклади структурної 

організації баз даних. 

2. Етапи проектування баз даних. Робота з базами даних в Microsoft 
Access. 
Проектування структури бази даних. Основні типи даних, первинний ключ. 

Редагування структури таблиць. Введення та редагування записів. 

Зв'язування таблиць. Імпорт та експорт даних. 
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3. Етапи проектування та використання запитів в Microsoft Access. 

Можливості та типи запитів. Механізми створення запитів у середовищі 

Ассеss. Запити на виконання відбору та запити на виконання дії. Обробка 

запитів. 80 - запити. 

4. Проектування та використання звітів в Microsoft Access. 

Можливості звітів. Механізми створення звітів у середовищі Ассеss. 

Редагування звіту. Групування даних. Виконання обчислень та підбиття 

підсумків. Можливості оформлення звітів. 

5. Обмін даними між системою керування даних Microsoft Access та 
табличним процесором Microsoft Ехсеl. 

Загальні можливості обміну даними. Імпорт зовнішніх даних у середовище 

Ассеss. Засоби отримання зовнішніх даних у середовищі Ехсеl. Можливості 

узгодження, фільтрації та сортування даних. Інші можливості з обміну та 

аналізу зовнішніх даних у середовищі Ехсеl. 

6. Комп'ютерні бухгалтерії як вид програмного забезпечення. 

Спільні властивості та особливості бухгалтерських програм як класу 

програмного забезпечення. Класифікація бухгалтерських програм. Стислий 

огляд сучасних комп'ютерних бухгалтерій. 

7. Програма "1С: Бухгалтерія". Основні можливості та принципи 
роботи. 

Особливості цієї програми. Режими роботи з журналом операцій. Вихідні 

документи. Звітність: стандартні та довільні звіти. Синтетичний облік. 

Аналітичний облік. Валютний облік. Сумісність з іншими програмами-

бухгалтеріями. Єдиний бухгалтерський облік на кількох робочих місцях. 

Ведення кількох бухгалтерій на одному робочому місці. Сервісні можливості 

програми. Принципи побудови системи захисту. Організація спілкування з 

програмою. Отримання допомоги. Діалогові запити. Робота зі списками. 

Друкування та попередній перегляд інформації. Редагування текстової 

інформації. 
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8. Початкове налаштування середовища "1С: Бухгалтерія". 

План рахунків. Забалансові рахунки. Коригування плану рахунків. Валютний 

облік. Аналітичний облік. Список довідників об'єктів аналітичного обліку 

(видів субконто). Створення ієрархічних багаторівневих довідників. 

Параметри субконто. Робота з довідниками об'єктів аналітичного обліку. 

Настроювання кількісного обліку. Визначення та використання констант. 

Настроювання принтера. 

9. Журнал операцій у програмі "1С: Бухгалтерія". 

Призначення журналу операцій. Бухгалтерська проводка та документи. 

Формат журналу операцій. Можливості перегляду (пошуку, сортування) та 

друкування. Режим ручного введення бухгалтерських проводок. Основні 

можливості режиму типових операцій. Введення типових операцій та 

створення вихідних документів. Робота з типовими операціями у журналі 

операцій. Настроювання та створення типової операції. Основні можливості 

режиму документів і розрахунків. Введення документа та розрахунку. 

Перегляд та пошук документів у журналі операцій. Коригування, копіювання 

та вилучення документів. Настроювання існуючих і створення нових типів 

документів. Перевірка коректності бухгалтерських проводок. Введення 

вхідних залишків. 

10. Фінансові результати в програмі "1С: Бухгалтерія". 

Основний і часовий розрахунки підсумків. Виконання та використання 

розрахунків підсумків. Стандартні звіти. Формування, перегляд і друкування 

стандартних звітів. Використання звітів довільної форми. Коригування 

існуючих і створення нових звітів довільної форми. 

11. Сервісні можливості програми "1С: Бухгалтерія". 

Настроювання програми. Збереження резервної копії бази даних. Організація 

кількох робочих місць та перенесення бухгалтерських проводок. Вилучення 

операцій з бази даних. Зміна номера журналу в операціях. Калькулятор і 

пам'ять. Архів документів. Табло. Табло рахунків. Установлення парольного 

захисту. 
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12. Макромова програми "1С: Бухгалтерія". 

Загальні принципи побудови макромови. Макроімена. Формати виводу. 

Команди. Повідомлення про помилки. 

13. Використання програми "1С: Бухгалтерія" разом з іншими 
програмами. 

Бухгалтерія й електронні таблиці. Додаткові можливості аналізу даних. "1С: 

Бухгалтерія" та інші бухгалтерські програми. Динамічний обмін даними 

(ОБЕ). Перенесення інформації у вигляді тексту. Імпорт бухгалтерських, 

проводок. Рекомендації щодо ефективного використання можливостей 

програм. 

14. Автоматизація складського обліку та торгівлі, кадрового обліку та 
зарплати в програмі "1С: Бухгалтерія". 

Облік складських запасів і руху товарів. Облік взаєморозрахунків з 

покупцями та постачальниками. Облік виданих на реалізацію товарів, їх 

повернення та оплати. Кадровий облік. Розрахунок заробітної плати. 

Створення потрібних документів та аналітичних звітів. 

15. Огляд   конфігурацій  програми "1С: Бухгалтерія". Порівняльна 
характеристика версій. 

Принципи організації й основні можливості системи. Основні конфігурації 

програми "1С: Підприємство": 1С: Торгівля та склад", "1С: Зарплата та 

кадри", Принципи функціонування системи "1С: Підприємство". 

Встановлення та режими запуску системи "1С: Підприємство". Порівняльна 

характеристика можливостей існуючих версій системи. 

16. Поняття економічної інформації. 

Економічна інформація, її види, властивості, структура, форма подання. 

Система класифікації та кодування економічної інформації 

17. Поняття і мета створення інформаційних систем. 

Загальне представлення. Роль структури управління в інформаційній системі. 

Приклади інформаційних систем. Етапи розвитку. Організація та форми 

бухгалтерського обліку і умовах автоматизованого оброблення даних. 
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18. Організація інформаційної бази систем оброблення економічної 
інформації. 

Поняття та зміст інформаційного забезпечення інформаційних систем обліку. 

Характеристика позамашинної інформаційної бази. Уніфікація та 

стандартизація документації. Машинна інформаційна база обліку. 

Організація баз даних автоматизованої інформаційної системи. Ресурси баз 

даних. 

19. Класифікація інформаційних систем. 

Структура інформаційних систем. Класифікація по різним ознакам. 

20. Поняття інформаційних технологій. 

Поняття інформаційної технології. Етапи розвитку. Проблеми використання 

інформаційних технологій. Автоматизоване робоче місце бухгалтера, 

призначення, функції, рівні. Інструментарій інформаційної технології. 

21. Класифікація інформаційних технологій за рядом ознак. 

Інформаційні технології обробки даних, управ ітіння, підтримки прийняття 

рішень, експертних систем. Автоматизація офісу. 

22. Організаційно-методичні основи створення та функціонування 
інформаційних систем. 

Принципи створення та функціонування інформаційних систем. Організація 

робіт по створенню інформаційних систем. Стадії та етапи робіт по 

створенню та впровадженню інформаційних систем. Характеристика та типи 

облікових задач, які підлягають автоматизації. Постановка задач, розробка 

алгоритмів, одержання вихідної інформації. Організація діяльності 

облікового апарату в умовах функціонування автоматизованої обробки 

даних. Основні види ризику, які пов'язані з автоматизацією обліку. 

23. Автоматизація розв'язування комплексу задач з обліку основних 
засобів, нематеріальних активів та виробничих запасів. 

Облік основних засобів. Організація автоматизованого обліку основних 

засобів. Автоматизація розв'язання задачі "Облік основних засобів та 

необоротних матеріальних активів" з використанням програмного продукту 

"Галактика". Особливості обліку виробничих запасів. Організація 
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автоматизованого обліку виробничих запасів і малоцінних та 

швидкозношуваних предметів. Автоматизація обліку виробничих запасів та 

МШП засобами універсального програмного продукту. 

24. Автоматизація розв'язування комплексу задач з обліку праці, оплати 
праці, готової продукції та її реалізації. 

Облік праці та її оплати. Організація автоматизованого обліку праці та її 

оплати. Автоматизація обліку праці та її оплати засобами універсального 

програмного продукту. Облік готової продукції та її реалізації. Організація 

автоматизованого обліку готової продукції та її реалізації. Автоматизація 

обліку готової продукції та її реалізації засобами універсального 

програмного продукту. 

25. Автоматизація розв'язування комплексу задач з обліку фінансово- 
розрахункових операцій. 

Облік фінансово-розрахункових операцій. Організація автоматизованого 

обліку фінансово-розрахункових операцій. Автоматизація обліку фінансово-

розрахункових операцій засобами універсального програмного продукту. 

26. Автоматизація розв'язування  комплексу  задач  з обліку витрат   на 
виробництво. 

Облік витрат на виробництво. Організація автоматизованого обліку витрат на 

виробництво. Автоматизація   обліку   витрат   на   виробництво   засобами   

універсального   програмного продукту. 

27. Автоматизація  розв'язування  комплексу задач зведеного обліку та 
складання звітності. 

Організація автоматизованого зведеного обліку та складання звітності. 

Автоматизація зведеного обліку та складання звітності засобами 

універсального програмного продукту. 

28. Робота з інформацією в табличному процесорі Microsoft Excel. 

Обробка даних в таблиці. Сортування. Фільтрація. Автоматизація фінансової 

діяльності. Заповнення документів за допомогою форм. Діаграми. 
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29. Аналіз економічної інформації за допомогою табличного процесора 
Microsoft Excel. 

Розрахунки. Функції стандартної бібліотеки для роботи з базами даних 

(списками). Відслідковування залежностей. Наявні підсистеми розв'язання 

задач. Консолідація даних. Підбір параметра. Таблиці підстановки. Сценарії. 

Зведені таблиці. Пошук рішення. Пакет аналізу. 

30. Робота з формами в Microsoft Access  

Застосування форм. Введення і редагування даних. Друк інформації. Основні 

елементи форми. Створення багатосторінкових форм. Конструювання форм. 

Використання майстра форм. Додавання до форми елементів управління 

31. Перспективи розвитку інформаційних технологій. 

Етапи розвитку інформаційних технологій. Проблеми використання 

інформаційних технологій. Інформаційні технології в Україні. 

32. Захист інформаційних систем. 

Фактори загроз зберігання інформації в інформаційних системах. Вимоги до 

захисту інформаційних систем. Класифікація схем захисту інформаційних 

систем. Аналіз збереженості інформаційних систем. Комплексний захист 

інформації на ПЕОМ. 

33. Комп'ютерні мережі інформаційних технологій. 

Співвідношення інформаційних систем і технологій. Мета створення 

комп'ютерних мереж. Класифікація. Структура. Глобальні мережі. Internet. 

Локальні мережі. Internet. Технічне і програмне забезпечення 
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