Зміст програми
1. Інформаційна діяльність: суть, історичний огляд, перспективи
розвитку
Інформація та її функції. Структурна та оперативна інформація. Якісні
(точність, достовірність, повнота, оперативність, коректність) та кількісні
характеристики інформації. Інформація та інформаційний шум.
Процеси обробки та накопичення інформації: усне опрацювання та
накопичення інформації – писемність – друкування - цифрові технології.
Перспективи розвитку інформаційної діяльності в суспільстві.
2. Суб’єкти інформаційної діяльності та їх потреби в інформації
Класифікація інформації. Закон України «Про інформацію». Відкрита
інформація, комерційна, некомерційна. Первинна та вторинна інформація.
Суб‟єкти інформаційних відносин і форми організації інформаційної
діяльності у суспільстві. Галузі інформації
Характеристика інформаційних потреб суб‟єктів інформаційних відносин та
загальні чинники їх задоволення. Інформаційна потреба, пасивна інформаційна
потреба.
3. Основи роботи з комп’ютером
Складові комп‟ютера, їх призначення. Види сучасних персональних
комп‟ютерів. Поняття про програму. Запуск програми на виконання Вікно
програми, основні об„єкти вікна. Завершення роботи з програмою. Операції над
вікнами. Поняття про файл і каталог (папку), їх імена. Перегляд списків імен
файлів і папок. Файли та папки. Вікна та операції над вікнами. Електронне
листування. Поняття про Інтернет.
4. Пакет програм Microsoft Office
Таблиці, електронні таблиці Табличний процесор, його призначення.
Об„єкти електронної таблиці, їх властивості. Середовище текстового процесора.
Відкривання і збереження текстового документа. Режими роботи в середовищі
текстового процесора . Довідкова система текстового процесора. Поняття
ключового слова. Пошук потрібних відомостей. Поняття презентації.
Комп‟ютерна презентація, її об‟єкти. Середовище редактора презентацій.
Відкривання презентації та її перегляд. Режими роботи в середовищі редактора
презентацій.
5. Основні засоби підприємства
Матеріальні активи. Поняття класифікація та структура основних засобів.
Первісна, відновна й залишкова вартість основних фондів. Видова
(технологічна) структура основних фондів.
Фізичний і моральний знос основних засобів. Амортизація основних фондів
згідно положень бухгалтерського обліку.
Соціально-економічне значення і системи показників ефективності
відтворення та використання основних фондів.

6. Фінансово – економічні результати діяльності підприємства
Прибутковість і дохідність: їх сутність та різниця між ними. Джерела
формування загальної величини прибутку (доходу) підприємства. Типова схема
використання прибутку (доходу) підприємства
Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності
підприємства.
Загальна
характеристика
рентабельності застосовуваних
(інвестованих) ресурсів.
Суть, важливість і методичні підходи до оцінки загального фінансовоекономічного стану підприємства. Групи показників для оцінки прибутковості,
ліквідності, оборотності, стабільності та ділової активності; методика їх
обчислення.
7. Джерела інформації та інформаційні посередники
Канали надходження інформації. Аналіз джерел інформації. Класифікація
джерел інформації за морфологічними ознаками та механізмами функціонування
(друковані, електронні, недруковані та змішані). Інформаційні посередники.
Основна суспільна функція – забезпечити інформаційні потреби споживачів.
Електронні джерела інформації. Переваги Інтернету це висока оперативність
передачі повідомлень, можливість забезпечити оперативного зворотного зв‟язку,
охоплення великої аудиторії.
Джерела статистичної інформації.
Реклама, виставки, конференції як джерело інформації для підготовки
управлінських рішень. Виставкова діяльність передбачає інтенсивний обмін
інформацією. Інші джерела інформації.
8. Правові основи регулювання інформаційної діяльності
Об‟єкти, суб‟єкти
права у сфері інтелектуальної
власності
та
інформаційної діяльності. Ліцензія, патент. Закон України «Про інформацію» базовий правовий акт у системі регулювання інформаційних відносин в Україні.
Закон встановлює права та обов‟язки учасників інформаційних відносин, їхню
відповідальність за порушення законодавства про інформацію, визначає порядок
співробітництва української сторони з іншими державами, зарубіжними і
міжнародними організаціями в галузі інформації.
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