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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни 

 

Таблиця 1 – Опис навчальної дисципліни «Економетрика» 

Місце у 

структурно-

логічній схемі 

підготовки 

Пререквізити: Сучасні інформаційні та комунікаційні 

технологій, «Вища та прикладна метматика» 

Постреквізити: Облік, аудит і оподаткування.  

Мова 

викладання 

Українська. 

Статус дисципліни – обов’язкова  

Курс/семестр вивчення 2 курс, 3 семестр   

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість 

модулів 

3 

Денна форма навчання: 

Кількість годин: – загальна кількість:1 семестр –  150 годин 

- лекції: 20 год. 

- практичні заняття: 40 годин 

- самостійна робота: 90 годин 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): ПМК.  

Заочна форма навчання: 

Кількість годин: – загальна кількість: 2 семестр –  150 годин 

- лекції: 4 год. 

- практичні заняття: 6 годин 

- самостійна робота: 140 годин 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): ПМК 

 

Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни є набуття знань і практичних 

навичок автоматизації роботи з даними та їх подальшої візуалізації з 

використанням складних формул, функцій, діаграм, та нових можливостей 

MS Excel для ефективного  введення бізнесу. 

 

Таблиця 2 – Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 

Програмні результати навчання Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач 

Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати.  

Вміти використовувати дані, надавати 

аргументацію, критично оцінювати логіку та 

формувати висновки з наукових та 

Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу.  

Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних 
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аналітичних текстів з економіки. 

Використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології для вирішення 

соціально-економічних завдань, підготовки 

та представлення аналітичних звітів. 

технологій. 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 
 

 

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Робота з листами та робочими книгами 

Тема 1. Створення складних документів 

Характеристика табличного процесора MS Excel. Форматування 

комірок. Робота з формулами і функціями. Використання логічних функцій. 

Застосування фінансових та статистичних функцій для розв’язання 

економічних задач. Побудова та редагування діаграм. Підбір параметра. 

Формули масиву. Робота з матрицями. Розв’язування систем лінійних 

рівнянь. Імпорт та експорт даних. Сортування та фільтрування даних. Робота 

з базою даних. Проміжні підсумки. Консолідація даних. Зведені таблиці та 

діаграми. Застосування MS EXCEL для розв’язування економічних задач. 

Тема 2. Розширені можливості форматування  

Налаштування зовнішнього вигляду даних та відповідно самої таблиці. 

Налаштування шрифту. Об’єднання клітинок. Налаштування кольорів. 

Інструменти вирівнювання. Поворот тексту. Налаштування границь. Формат 

даних. Група інструментів «Число». Числові формати.  

 Тема 3. Формули MS Excel. Фінансові, текстові, логічні функції. 

Пошук. 

Виконання розрахунків.  Формули та функції. Формули в контексті. 

Абсолютні посилання. Перехресні обчислення між аркушами. Текстові 

функції і дати. Іменовані діапазони.  

Тема 4. Робота з даними. 

Рядки та стовпці Excel.  Робота з рядками і стовпцями.  Табличний 

процесор Excel. Друк 

 Тема 5. Захист даних. Захист книг, листів. Паролі 

Захист або зняти захисту осередків в Excel від редагування. 

Формування ансамблю повідомлень. Використання засобів захисту 

електронних таблиць 

 Тема 6. Організація спільної роботи. Примітки. Виправлення 

Функція співавторства. Спільне сховище. Документ, придатний для 

співавторства.  Дозволи на редагування для співавторів.  

 Модуль 2. Зведені таблиці. 

Тема 7. Робота зі списками даних 

Списки, робота зі списками. Створення списку.  Робота з спадаючими 

списками в Microsoft Excel. . 

Тема 8. Робота зі зведеними таблицями 

Створення зведеної таблиці для аналізу даних аркуша. Робота зі 

зв’язками у зведених таблицях 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/assign/view.php?id=176104
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/quiz/view.php?id=176102
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/quiz/view.php?id=176105
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/assign/view.php?id=176106
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/assign/view.php?id=176108
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/assign/view.php?id=176108
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/quiz/view.php?id=176113
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176116
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176117
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176118
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176118
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/quiz/view.php?id=176125
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176128
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/assign/view.php?id=176130
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/assign/view.php?id=176130
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176136
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176137
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176138
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176138
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176139
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176141
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176142
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176142
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 Модуль 3. Візуалізація даних  

Тема 9. Стандартні та нестандартні типи діаграм 

Опис основних типів діаграм в Excel. Створення базових діаграм в 

Excel.  Зміна типу діаграм в Excel. Спарклайни. Розширені діаграми.  Лінії 

тренду.  

 

Розділ 4 Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми  

(лекції) та 

питання теми 

(лекції) 

Кіль-

кість 

годин 

Назва теми та 

питання 

семінарського, 

практичного або 

лабораторного 

заняття 

Кіль-

кість 

годин 

Завдання 

самостійної роботи 

в розрізі тем 

Кіль-

кість 

годин 

Модуль 1.  Робота з листами та робочими книгами 
Тема 1. Створення 
складних 
документів.  

2 Введення та 

редагування даних. 

6 Консолідація. по 

положенню.Завданн

я.  Конссолідація по 

категорії.Завдання. 

Відповіді на тестові 

питання 

10 

Тема 2. Розширені 

можливості 

форматування  

2 Форматування 

таблиць 

4 Відповіді на тестові 

питання 
10 

Тема 3. Формули 

MS Excel. 

Фінансові, текстові, 

логічні функції. 

Пошук  

4 Виконання 

розрахунків. 

Формули 

6 Формули та функції. 

Відповіді на тестові 

питання 

10 

Тема 4. Робота з 

даними.  
2 Робота з рядками і 

стовпцямиURL (веб-

посилання) 

4 Табличний процесор 

Excel. Відповіді на 

тестові питання 

10 

Тема 5. Захист 

даних. Захист книг, 

листів. Паролі.  

2 Формування 

ансамблю 

повідомлень. 

Використання засобів 

захисту електронних 

таблиць  

4 Захист книг, листів. 

Паролі. Відповіді на 

тестові питання 

10 

Тема 6. Організація 

спільної роботи. 

Примітки. 

Виправлення.  

2 Спільна робота над 

документами та 

співавторство 

4 Примітки. 

Виправлення. 

Виконання 

підсумкового тесту 

за модулем 

10 

Модуль 2. Зведені таблиці 

Тема 7. Робота зі 

списками даних  
2 Створення списку. 

Робота зі списками 

4 Робота з спадаючими 

списками в Microsoft 

Excel 

10 

Тема 8. Робота зі 

зведеними 

таблицями  

2 Створення зведеної 

таблиці для аналізу 

даних аркуша 

4 Робота зі зв’язками у 

зведених таблицях. 

Виконання 

підсумкового завдання 

за модулем 

10 

Модуль 3. Візуалізація даних 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/assign/view.php?id=165625
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/assign/view.php?id=165625
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/assign/view.php?id=176078
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/assign/view.php?id=176078
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/assign/view.php?id=176078
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/assign/view.php?id=176079
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/assign/view.php?id=176079
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176087
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176087
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/assign/view.php?id=176100
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/assign/view.php?id=176100
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/assign/view.php?id=176100
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/assign/view.php?id=176104
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176117
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176117
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176117
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176118
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176118
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/assign/view.php?id=176130
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/assign/view.php?id=176130
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/assign/view.php?id=176130
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/assign/view.php?id=176130
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/assign/view.php?id=176130
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/assign/view.php?id=176130
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176132
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176132
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176132
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176137
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176137
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176138
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176138
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176138
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176141
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176141
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176141
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176142
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176142
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Назва теми  

(лекції) та 

питання теми 

(лекції) 

Кіль-

кість 

годин 

Назва теми та 

питання 

семінарського, 

практичного або 

лабораторного 

заняття 

Кіль-

кість 

годин 

Завдання 

самостійної роботи 

в розрізі тем 

Кіль-

кість 

годин 

Тема 9. Стандартні 

та нестандартні 

типи діаграм  

2 Діаграми та графіки в 

Microsoft Excel 

4 Змінення типу наявної 

діаграми. Виконання 

підсумкового завдання 

за модулем 

10 

Разом 20 - 40  90 

 

Розділ 5. Система оцінювання знань студентів 

Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної 

дисципліни 

Види робіт 

Максималь

на кількість 

балів 

Модуль 1: тести  (6 балів), практичні роботи (24 балів), 

індивідуальні завдання (22 бали), поточна модульна робота 

(10 балів) 

60 

Модуль 2:практичні роботи (6 балів), індивідуальні 

завдання (6 балів), поточна модульна робота (10 балів) 

21 

Модуль 3: тести (2 бали), практичні роботи (3 балів), 

індивідуальні завдання (4 балів), поточна модульна робота 

(10 балів) 

19 

Разом 100 

 

Таблиця 6 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за 

результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 А Відмінно  

82–89 В Дуже добре  

74–81 С Добре 

64–73 D Задовільно 

60–63 Е Задовільно достатньо 

35–59 FX 
Незадовільно з можливістю проведення 

повторного підсумкового контролю 

0–34 F 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни та 

проведенням підсумкового контролю 

 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176147
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176147
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176149
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/url/view.php?id=176149
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Розділ 6. Інформаційні джерела 

1. Безкоштовні короткі посібники з Microsoft Office [Електронний 

ресурс] \\ URL: http://aka.ms/office-2016-guides  

2. Безкоштовні короткі посібники користувача для нових версій інших 

улюблених програм Office. [Електронний ресурс] \\ URL: http://aka.ms/office-

2016-guides 
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Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

Пакет програмних продуктів Microsoft Office, MS Excel.  
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