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Індивідуальне завдання № 4 комп'ютерної тренінгу. 

 

1. Ознайомитись з програмним продуктом та сферою його використання в 

фінансовій та економічній діяльності підприємства. організації, установи. 

2. Описати програмний продукт: мета, призначення, сферу використання, 

переваги, недоліки тощо. 

3. Згенерувати інформацію у вигляді QR-коду та розмістити в Гугл клас. 

 
№ 

варі

анту 

Програмний 

продукт  та місце 

використання 

Інформація, яку потрібно 

розкрити 

1. Урядова та 

парламентська 

інформація у 

мережі Інтернет 

1. Ознайомитись з урядовими, парламентськими ресурсами 

мережі Інтернет за наведеними адресами порталів. 

2. Проаналізувати представлені ресурси. Порівняти склад і 

структуру інформаційних ресурсів, до яких надається доступ. 

Скласти порівняльну таблицю (поставити знаки + та -). 

3. Результати дослідження оформити у вигляді QR-коду. 

2. Інформаційні 

ресурси архівів та 

бібліотечно- 

бібліографічні 

ресурси у мережі 

Інтернет 

1. Ознайомитись з архівними та бібліотечними ресурсами 

мережі Інтернет за наведеними адресами порталів. 

2. Проаналізувати представлені ресурси. Порівняти склад і 

структуру інформаційних ресурсів, до яких надається доступ. 

Скласти порівняльну таблицю (поставити знаки + та -). 

3. Результати дослідження оформити у вигляді QR-коду. 
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3. Захист 
інформаційних 

ресурсів 

1. Ознайомитись з антивірусним програмним забезпеченням, 

які використовуються на базі практики. 

2. Проаналізувати антивірусне програмне забезпечення 

підприємств та порівняти з аналоговими програмами 

3. Результати дослідження оформити у вигляді QR-коду. 
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4. Оцінювання 

характеристик 

інформаційно- 

пошукових 

систем мережі 

Інтернет 

1. Визначити критерії, за якими буде проведено експертизу. 

2. Підготувати висновок щодо характеристик обраних для 

експертизи інформаційно-пошукових систем. 

3. Результати дослідження оформити у вигляді QR-коду. 

5. BAS Бухгалтерія 

КОРП 

підприємства 

різних форм 

власності 

1. Ознайомитись з структурою та змістом інформаційних 

потоків, які надходять до підприємства і заносяться в BAS 

Бухгалтерія  і циркулюють всередині його. 

2. Розкрити які програмні комплекси входять до даного 

програмного забезпечення 

3. Описати характеристики операції, що здійснюються за 

допомогою BAS Бухгалтерія. 

4. Результати дослідження оформити у вигляді QR-коду. 

6. ПАРУС- 
Підприємство 

 

Підприємства 

різних форм 

власності 

1. Ознайомитись з принципами роботи програми ПАРУС на 

підприємстві. 

2. Розкрити які програмні комплекси входять до даного 

програмного забезпечення 

3. Проаналізувати операції які проводяться за допомогою 

програмного забезпечення 

4. Зробити аналіз даних стосовно функцій програмного 

продукту, переваг та недоліків та результати дослідження 

оформити у вигляді  таблиці. 

 

Інформаці Критерій оцінювання 
йна 

пошукова Можливості Повнота Зручність ін- Рівень 

система розширеного 
пошуку 

видачі (за 
запитом 

українською 

терфейсу доступ 

  мовою)   

Googl.com     

Rambler.ru     

Yandex.ru     

Інші     

 

Операція Джерело 

використання 

Напрям Періодичність Структура 

     

     

 

Функціональні 
можливості програми 

Переваги  Недоліки 
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7. 1С Бухгалтерія 

 

Підприємства 

різних форм 

власності 

1. Ознайомитись з принципами роботи 1С Бухгалтерії на 

підприємстві. 

2. Розкрити які програмні комплекси входять до даного 

програмного забезпечення 

3. Проаналізувати операції які проводяться за допомогою 

програмного забезпечення. 

4. Зробити таблицю в яку занести дані стосовно функцій 

програмного продукту, переваг та недоліків. 

8. Бест звіт плюс 
 

Підприємства 

різних форм 

власності 

1. Ознайомитись з особливостями використання програмного 

забезпечення в діяльності Державної податкової інспекції. 

2. Проаналізувати операції, які виконуються за допомогою 

даного програмного забезпечення. 

3. Результати дослідження оформити у вигляді QR-коду. 

9. M.E.Doc 
 

Підприємства 

різних форм 

власності 

1. Ознайомитись з роботою програмного забезпечення 
«M.E.Doc». 

2. Розкрити які програмні комплекси входять до даного 

програмного забезпечення 

3. Розглянути, які операції можна здійснювати за допомогою 

даного програмного забезпечення та визначити переваги і 

недоліки їх здійснення. 

4. Результати дослідження оформити у вигляді QR-коду. 

 

Функціональні 

можливості програми 

Переваги Недоліки 

   

   

 

Операція Оперативність 
виконання 

Доступ до 

здійсненя 

операції 

Переваги Недоліки 

Контролювати терміни 
подання звіт о   ті 

    

Приймати податкову 
звітність 

    

Перевіряти у 
автоматизованому 

режимі заповнення 

звітних форм 

    

Друкувати звіти та 

формувати електронні 

копії 

    

 

Операції Функціональні 

можливості програми 

Переваги Недоліки 
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10. iFin 

 

Підприємства 

різних форм 

власності 

1. Ознайомитись з роботою програмного забезпечення «iFin». 

2. Розкрити які програмні комплекси входять до даного 

програмного забезпечення 

3. Розглянути функціональні можливості програмного 

забезпечення 

4. Результати дослідження оформити у вигляді QR-коду. 

11. Програмне 

забезпечення 

«Єдине вікно» 

   

 

Підприємства 

різних форм 

власності та 

фізичні особи 

1. Ознайомитись з принципами роботи програмного 

забезпечення «Єдине вікно» Державної фіскальної служби 

України 

2. Розкрити які програмні комплекси входять до даного 

програмного забезпечення 

3. Розглянути подання звітності до Державної податкової 

інспекції; Державного комітету статистики; Пенсійного фонду 

України; Фонду соціального страхування; Фонду зайнятості 

населення та інших установ і визначити переваги і недоліки 

операцій які здійснюються через дане програмне забезпечення. 

4. Результати дослідження оформити у вигляді графіку 

12. Єдиний фронт- 

енд «CLending» 
 

Ощадний банк 

України, 

Промислово- 

інвестиційний 

банк, Райффайзен 

банк Аваль, 

Фідокомбанк, 

банк Південний, 

Правекс банк 

1. Ознайомитись з структурою програмних комплексів, що 

входять до даного програмного забезпечення 

2. Розглянути, які функції виконуються за допомогою 

програмного забезпечення 

3. Результати дослідження оформити у вигляді QR-коду. 

13. «ВІКОНТ» 

 
 

Райффайзен банк 

Аваль 

1. Ознайомитись з принципом роботи програмного продукту 
2. Розкрити складові програмного продукту 

3. Проаналізувати функціональні можливості програмного 

продукту 

4. Результати дослідження оформити у вигляді QR-коду. 

 

Звітність до державних 

органів 

Функціональні 

можливості прогами 

Переваги Недоліки 

    

    

 

Звітність до державних 

органів 

Функціональні 

можливості програми 

Переваги Недоліки 

    

    

 

Функція Переваги Недоліки 

   

   

   

 

Функція Переваги Недоліки 
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14. ORION 

програмного 

забезпечення для 

Райффайзен банк 

Аваль 

1. Ознайомитись з принципом роботи програмного 

забезпечення «ORION» 

2. Розкрити які програмні комплекси входять до даного 

програмного забезпечення. 

3. Проаналізувати доцільність використання програмного 

забезпечення при роботі з підприємствами, організаціями та 

малим бізнесом. Скласти аналітичну таблицю функції, 

переваги та недоліки програмного забезпечення. 

4. Результати дослідження оформити у вигляді QR-коду. 

15. «Інтегрована 

Розподілена 

Базисна 

Інтелектуальна 

Система» 

 
 

Установи банку 

1. Ознайомитись з принципом роботи системи 
2. Проаналізувати доцільність використання системи для 

підприємств, організацій та малого бізнесу. Скласти 

аналітичну таблицю функції, переваги та недоліки системи 

3. Результати дослідження оформити у вигляді QR-коду. 

16. Система Lime 

Business 

Intelligence 

 

Universal Bank, 

Укргазбанк 

1. Ознайомитись з принципом роботи програмного 

забезпечення «Lime Business Intelligence» 

2. Розкрити які програмні комплекси входять до даного 

програмного забезпечення. 

3. Проаналізувати доцільність використання програмного 

забезпечення при роботі з підприємствами, організаціями та 

малим бізнесом. Скласти аналітичну таблицю функції, 

переваги та недоліки програмного забезпечення. 

4. Результати дослідження оформити у вигляді QR-коду. 

17. 
Програмне 

забезпечення «Z- 

модуль» 

 
АКБ «Правекс 

банк» 

1. Ознайомитись з принципом роботи програмного 

забезпечення «Z-модуль» 

2. Розкрити які програмні комплекси входять до даного 

програмного забезпечення. 

3. Проаналізувати доцільність використання програмного 

забезпечення при роботі з підприємствами, організаціями та 

малим бізнесом. Скласти аналітичну таблицю функції, 

переваги та недоліки програмного забезпечення. 

4. Результати дослідження оформити у вигляді QR-коду. 

 

Функція Переваги Недоліки 

   

   

 

Функція Переваги Недоліки 

   

   

 

Функція Переваги Недоліки 

   

   

 

Функція Переваги Недоліки 
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18. Програмне 

забезпечення 

сервісу BankID 

Ощадбанк 

1. Ознайомитись з принципом роботи програмного 

забезпечення «BankID» 

2. Розкрити які програмні комплекси входять до даного 

програмного забезпечення. 

3. Проаналізувати доцільність використання програмного 

забезпечення при роботі з підприємствами, організаціями та 

малим бізнесом. Скласти аналітичну таблицю функції, 

переваги та недоліки програмного забезпечення. 

4. Результати дослідження оформити у вигляді QR-коду. 

19. SAGA-Insurance 
 

Альфа 

страхування, 

Альфа банк 

1. Ознайомитись з особливостями використання програмного 

забезпечення SAGA-Insurance в діяльності страхової компанії. 

2. Дослідити, які операції виконує страхова компанія за 

допомогою даного програмного забезпечення. 

3. Результати дослідження оформити у вигляді QR-коду. 

20. InWare 
 

Страхові компанії 

1. Ознайомитись з особливостями використання програмного 

забезпечення в діяльності страхової компанії. 

2. Дослідити, які операції виконує страхова компанія за 

допомогою даного програмного забезпечення. 

3. Результати дослідження оформити у вигляді QR-коду. 

21. Система 

електронних 

переказів 
 

Банківська 

установа 

1. Ознайомитись з процесом здійснення електронних грошових 

переказів. 

2. Проаналізувати особливості здійснення електронних 

грошових переказів. 

3. Порівняти переваги та недоліки електронних грошових 

переказів що надають банки. 

4. Результати дослідження оформити у вигляді QR-коду. 

 

Функція Переваги Недоліки 

   

   

 

Операція Оперативність 

виконання 

Доступ до 

здійснення 
операції у часі 

Потреба в 
додатковому ручному 

доопрацюванні 

    

    

 

Операція Оперативність 

виконання 

Доступ до 

здійснення операції 
Недоліки 

    

    

 

Система електронних 

переказів 
Переваги Недоліки 

Weste         nion,   

Unistream   

MoneyGram   

Contact   

PrivatMoney   

Coinstar   

 



8 
 

22. “Masterkey» 

 

Підприємства 

різних форм 

власності та 

фізичні особи 

1. Ознайомлення з програмним забезпеченням, що 

використовується подання звітності до Пенсійного фонду. 

2. Дослідити порядок подання звітності, заповнення та 

отримання відповіді про її отримання. 

3. Результати дослідження оформити у вигляді QR-коду. 

23. АРМ-Єдиний 

внесок 
 

Підприємства 

різних форм 

власності 

1. Ознайомитись з принципами роботи програми. 
2. Проаналізувати операції які проводяться за допомогою 

програмного забезпечення. 

3. Зробити аналіз даних стосовно функцій програмного 

продукту, переваг та недоліків. 

4. Результати дослідження оформити у вигляді QR-коду. 

24. АС «Казна» 1. Ознайомитись з принципами роботи програми Державного 
казначейства України. 

2. Проаналізувати операції які проводяться за допомогою 

програмного забезпечення. 

3. Зробити аналіз даних стосовно функцій програмного 

продукту, переваг та недоліків. 

4. Результати дослідження оформити у вигляді QR-коду. 

25. Zvit M 1. Ознайомлення з програмним забезпеченням, що 

використовується в діяльності Державного казначейства 

України. 

2. Дослідити порядок подання звітності, заповнення та 

отримання відповіді про її отримання. 

3. Результати дослідження оформити у вигляді QR-коду. 

 

Звітність Збереження 

інформації для 

формування 

наступного звіту 

Доступ до 
електронне 

пер дачі 

звітності 

Потреба в 

додатковому 

ручному 

доопрацюванні 

    

    

 

Функціональні 

можливості 
програми 

Переваги Недоліки  

   

   

 

Функціональні 
можливості 
програми 

Переваг  Недоліки 

   

   

 

Звітність Збереження 

інформації для 

перевірки 

наступного звіту 

Доступ до 

ел ктронне 

пер дачі 

звітності 

Потреба в 

додатковому 

ручному 

доопрацюванні 
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26. FREDO -звіт 1. Ознайомитись з особливостями використання програмного 

забезпечення 

2. Розкрити які програмні комплекси входять до даного 

програмного забезпечення 

3. Дослідити, які операції виконуються допомогою даного 

програмного забезпечення. 

4. Результати дослідження оформити у вигляді QR-коду. 
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