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Бізнес-аналітика засобами Excel та 
Office 365

Дистанційна 
для денної та 

заочної форми

Кредитів - 3 
Лекцій - 16 год 
Практика - 16 год

практичне освоєння 
аналітичного 

інструментарію
Excel та Power BI

Форма 
навчання

Тривалість
навчання

Мета 
курсу

Назва
дисципліни01



Де знайти інформацію про курс?
01



Компетентності

Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій.

Здатність застосовувати комп’ютерні технології 
та програмне забезпечення з обробки даних для 
вирішення економічних завдань, аналізу інформації 
та підготовки аналітичних звітів.

01

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел.



Міжпредметні 
зв’язки

Бізнес-
аналітика 
засобами 
Excel та 

Office 365

Аналіз 
господарської 
діяльності

Теорія 
статистики

Навчальна 
практика з 
інформатики

Інформаційні 
та 
комунікаційні 
технології

01



Навчально-методичний комплекс

ГлосарійЛекції

Завдання Демо

02

Силабус

https://e-learning.lnu.edu.ua/mod/glossary/view.php?id=14602
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2125#section-1
http://e-learning.lnu.edu.ua/mod/assign/view.php?id=14835
http://e-learning.lnu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=14825
http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2125
http://e-learning.lnu.edu.ua/mod/url/view.php?id=35315


Силабус
02



Лекції
02



Демонстрації
02



Глосарій
02



Завдання
02
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Література та ресурси02
1. Навчальні курси з Excel [Електронний ресурс] \\ Доступно з: 

https://support.microsoft.com/uk- ua

2. Бізнес-аналітика в програмі Excel і службах Excel Services (SharePoint 
Server 2013) [Електронний ресурс] \\ Доступно з: 
https://support.microsoft.com/uk-ua

3. Гобарева Я. Л., Городецкая О. Ю., Золотарюк А. В Бизнес-аналитика
средствами Excel , в-во: ИНФРА-М. – 2013

4. Безкоштовні короткі посібники користувача для нових версій інших 
улюблених програм Office [Електронний ресурс] \\ Доступно з: 
http://aka.ms/office-2016-guides

5. Он-лайн курс "Аналіз та візуалізація даних за допомогою Excel" на 
платформі EdX [Електронний ресурс] \\ Доступно з: 
https://www.edx.org/course/analyzing-and-visualizing-datawith-excel

6. Можливості Excel та Power BI [Електронний ресурс] \\ Доступно з: 
https://www.youtube.com/watch?v=vbM9400OawY&feature=youtu.be

7. Форум користувачів Microsoft 365 і Office [Електронний ресурс] \\
Доступно з: https://answers.microsoft.com/ru-ru/

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/
https://support.microsoft.com/uk-ua
https://www.youtube.com/watch?v=vbM9400OawY&feature=youtu.be


Методи + платформи

Практичні 
завдання, вправи

Лекції, бесіда,
пояснення

Ілюстрація, 
демонстрація

самоконтроль, 
взаємоконтроль

КонтролюПрактичні

Словесні Наочні

03

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2125


MS Teams03



Moodle03

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2125


Kahoot!03

0

0



DataCamp03



Додаткові канали комунікації 
зі студентами
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Програмне забезпечення03



Інтерактивні методи, чому саме вони?

для перевірки 
уваги слухачів

для кращого засвоєння 
навиків роботи із 
програмою Excel

для кращого 
контакту із 
аудиторією

для закріплення 
на практиці 

набутих навиків

для активнішої 
участі слухачів у 

навчальному процесі

для самоконтролю 
набутих знань

Контролю

Демонстрація Бесіда

Завдання

Змагання

Тестування

04



Змагання «Хто уважніший?», «Хто 
вправніший?», «У кого краща інтуїція?»

За найшвидше 
виконання 
практичне 
завдання

За власне бачення 
ефективнішого 

вирішення завдання

За правильну 
відповідь на 

запитання від 
лектора

призерпризер призер

04



Переваги

Недоліки

04 Ефективність

•Широкий 
інструментарій 

взаємодії з 
студентом

•Безкоштовно;
•Доступно;
•Можливість 

імпорту-експорту
•Крос-

платформеність

•Конференц-зв’язок
•Умовно-

безкоштовно;
•Корпоративний 

доступ;
•Груповий чат;

•Відеозапис подій;
•Крос-

платформеність

•Цікавий для 
студента
•Умовно-

Безкоштовно;
•Експорт 

результатів;
•Крос-

платформеність

•Віртуальне 
програмне 

забезпечення
•Умовно-

Безкоштовно;
•Сертифікат

•Відеоконспекти до 
кожного курсу

•Незручний  
інтерфейс

•Навантаження на 
сервер в час пік;
•Відсутність 
віртуального 
програмного 
забезпечення

•Незручний  
інтерфейс

•Незручний перегляд 
історії чату, подій 

в календарі
•Помилки під час 
трансляції екрану 

доповідача

•Обмежені 
можливості у 

безкоштовній версії
• Відсутність 
можливості 

імпорту завдань

• Вузька 
спеціалізація курсів

•Обмежені 
можливості у 

безкоштовній версії

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=2125


“Багато чого не зробиш, 
поки не вивчишся. Але 

багато треба зробити, 
щоб навчитись”

- Конфуцій
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Дякую!
taras.panchyshyn@lnu.edu.ua

+38 (0322) 2394029

https://econom.lnu.edu.ua/employee/ptv

mailto:taras.panchyshyn@lnu.edu.ua
https://econom.lnu.edu.ua/employee/panchyshyn-taras-volodymyrovych

