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Передмова
Сучасний етап розвитку економіки та суспільства характеризується неба-

ченим зростанням обсягів інформаційних потоків. Це відноситься практично 
до всіх сфер людської діяльності. Принципова новизна теперішнього етапу 
розвитку економіки полягає в тому, що всі управлінські та виробничі процеси 
підтримуються новими інформаційними та комунікаційними технологіями, 
інформаційними системами, які є базисом для нових джерел продуктивнос-
ті економіки та формування глобальної економіки загалом. Стала очевидною 
перевага інформаційної складової діяльності людей над всіма її формами та 
компонентами.

Значний вплив інформаційно-телекомунікаційного середовища на 
соціально-економічні процеси розвитку суспільства веде до формування но-
вої організаційно-економічної системи, для назви якої використовуються поки 
різні визначення: «інформаційна економіка», «мережева економіка», «нова 
економіка» – залежно від того, яка властивість цієї нової економічної системи 
розглядається більш глибоко. Тобто на сучасному етапі розвитку суспільства 
неабияка роль відводиться інформації та інформаційним технологіям. 

Майбутні спеціалісти в теперішніх умовах етапі розвитку економіки пови-
нні володіти як загальними знаннями з основ інформатики, так і специфічни-
ми, які потрібні для ефективної реалізації професійних навиків, забезпечен-
ня прийняття ефективних управлінських рішень. Процес набуття цих знань 
ускладнюється постійним розвитком та швидкою зміною інформаційних 
технологій. А тому метою підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі 
економіки є забезпечення надання глибоких знань основ інформаційних тех-
нологій та інформаційних систем.

Структура навчального посібника побудована таким чином, щоб дати уяв-
лення про основоположні принципи інформатики та проілюструвати застосу-
вання найновіших інформаційних технологій, що знадобляться в професійні 
діяльності майбутніх економістів. 

Посібник включає теоретичний матеріал, питання для самоконтролю, 
тестові завдання та завдання для самостійного виконання на персональних 
комп’ютерах.

У навчальному посібнику викладено основи базових знань з інформатики 
та комп’ютерної техніки, узгоджені з державними стандартами вищої еконо-
мічної освіти та відповідними освітньо-кваліфікаційними вимогами, а також 
можливості їх застосування в прийнятті економічних управлінських рішень. 
Посібник відображає специфіку економічної інформації як об’єкта автома-
тизації. Особлива увага приділяється основним принципам та особливостям 
алгоритмізації економічної інформації, апаратному та програмному забезпе-
ченню для її обробки, загальним тенденціям розвитку й застосування опера-
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ційних систем, технологіям обробки структурованих документів у Microsoft 
Office 2010 та Offi ce Web App, основним принципам технологій програмуван- 2010 та Offi ce Web App, основним принципам технологій програмуван-Office Web App, основним принципам технологій програмуван- Web App, основним принципам технологій програмуван-Web App, основним принципам технологій програмуван- App, основним принципам технологій програмуван-App, основним принципам технологій програмуван-, основним принципам технологій програмуван-
ня, використанню комп’ютерних мереж та різним підходам до захисту інфор-
мації.

У посібнику подання матеріалу здійснюється на основі використання ло-
калізованих українських версій програмних продуктів, таких як Microsoft 
Windows 7, Microsoft Office 2010, Internet Explorer, Opera, Google Chrome та 
інших, що має сприяти кращому вивченню та засвоєнню матеріалу. 

Автори сподіваються, що такий підхід у подачі матеріалу буде корисним як 
для початківців, які тільки знайомляться з інформаційними технологіями, так 
і для більш досвідчених користувачів. 

У підготовці та написанні тем 1, 3, 4, 9, 10 навчального посібника брала 
участь викладач вищої категорії, учитель-методист Камянець-Подільського 
коледжу харчової промисловості Національного університету харчових тех-
нологій Форкун В.П.

Автори дуже вдячні всьому колективу кафедрри програмної інженерії 
Хмельницького національного університету за участь у підготовці та апроба-
ції матеріалу посібника.

Із вдячністю автори приймуть усі зауваження та побажання щодо змісту 
навчального посібника та методики викладу матеріалу.

Бажаємо успіхів в опануванні ІНФОРМАТИКИ!




