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Форма проведення: комбінована 

Тривалість проведення: 2 години 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

За умови переведення студентів на дистанційне навчання екзамен 

проводиться online з використання сервісних служб Google: 

Hangout s meet – для організації відеозвязку зі студентами; 

Google forms – для проведення тестування; 

Gmail – для отримання студентами практичних завдань та відповідей на них.  

*  При розірванні (відсутності) зв’язку, роботи будуть перевірені 

після його відновлення впродовж робочого дня. Оцінка виставляється 

не пізніше ніж на наступний день. 

За умови проведення екзамену очно використовується сервер коледжу 
\\10.3.0.200\edu\309\teacher\Мащакевич\3 курс\3 ФК 

 

Критерії оцінювання: 

 Виконання тестових завдань – 20 балів 

Всього 25 питань: 1-10 по 1 балу; 11-20 по 2 бали; 21-25 по 4 бали. 

Максимальна кількість балів за тести – 50. Коефіцієнт 2,5 

 Виконання практичного завдання – 20 балів 

Бали Критерії оцінювання практичного завдання 

18 – 20 балів Практичне завдання виконано в повному обсязі  

14 – 17 балів Практичне завдання виконано в повному обсязі, але 

допущені незначні помилки, або завдання виконано не 

раціональним способом. 

9-13 балів Завдання виконано неповністю, але більше ніж на 2/3 

загального об’єму. Є допущенні помилки у виконанні 

завдання. Алгоритм виконання завдання правильний. 

4-8 балів Завдання виконано більше половини. Алгоритм 

виконання завдання порушений, що  привело до 

неправильного результату.  

0 - 3 бали Завдання не виконано, або виконано менше ніж на 

половину. 



Орієнтовний перелік питань, включених до тестових та практичних 

завдань: 

1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні сучасною економікою. 

2. Економічна інформація. Застосування інформаційних технологій для 

роботи з нею. 

3. Основні складові та види сучасних інформаційних систем, що 

застосовуються у фінансових установах. 

4. Використання сервісу Google календар. Створення та застосування 

електронних календарів засобами Google. Налаштування календарів, 

додавання подій. Надсилання запрошення на події. Надання спільного 

доступу.  

5. Використання Docs сервіса Google. Робота з документами спільного 

доступу. Методика використання Google Docs. Робота з серверними 

службами Google. Використання Google диску. Поняття про спільний 

доступ. Створення документів, таблиць та презентацій в Google Docs. 

Надання спільного доступу для перегляду, коментаріїв та редагування. 

6. Створення та розсилка анкет засобами Google Forms. Типи полів, що 

використовуються в Google Forms. Обробка відповідей респондентів. 

Зберігання відповідей в таблицях. Аналіз та побудова діаграм. Надання 

доступу. Методика застосування Google Forms в професійній 

діяльності.  

7. Створення сайту засобами Google. Особливості наповнення сторінок. 

Редагування сторінок сайту. Вставляння об’єктів та посилань. Робота з 

інформерами. Створення карти сайту.  

8. Автоматизація фінансово-економічних розрахунків засобами MS Excel. 

Застосування фінансових функцій: 

 БС;  

 ПС;  

 ПЛТ; 

 КПЕР;  

 СТАВКА 

9. Автоматизація фінансового аналізу інвестицій. 

10.  Використання ділової графіки для візуалізації фінансово-економічних 

результатів діяльності підприємства. 

11. Застосування реляційних баз даних  у фінансово-економічній 

діяльності підприємства. Застосування масок та умов при створенні 

таблиць. 

12. Створення полів з обчисленнями у формах для зведення балансу, 

визначення ПДВ та інших видів податків. 

13.  Застосування запитів з параметрами та групових операцій для аналізу 

економічних показників діяльності підприємства. 

14. Створення фінансових звітів діяльності підприємства засобами 

реляційних баз даних. 

15.  Конепція системи і основні принципи ведення обліку на основі 

програми «1С:Підприємство». 



16.  1С: Бухгалтерія для України: 

 Створення інформаційної бази підприємства. Встановлення 

параметрів інформаційної бази . 

 Структура створення і заповнення довідників. Заповнення та 

редагування реквізитів підприємства. 

 Введення початкових залишків підприємства. 

 Технологія обліку активів, зобов’язань, капіталу підприємства. 

 Облік грошових коштів. 

 Облік розрахунків з контрагентами.  

 Облік запасів підприємства. 

 Облік праці та її оплати. 

 Облік виробництва. 

 Формування стандартних звітів.  

 Формування регламентованої звітності. 

17. Електронна пошта НБУ. 

18. Система масових електронних платежів України.  

19. Використання електронних грошей. 

20. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття.  

21. Міжнародна електронна система передачі банківських повідомлень 

SWIFT.  

22. Використання ІПС для збору та збереження економічної інформації . 

23. Пошук законодавчих актів в базі даних ВР України  

24. Правова ІПС Ліга:Закон. (Ліга:Головний бухгалтер, Ліга: Еліт) 

 

Екзаменатор  Олег МАЩАКЕВИЧ 

 

Голова ЦК Оксана ГОЛОВЧАНСЬКА 


