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ВСТУП 

Поява сучасних економічних інформаційних систем зумовле-
на необхідністю обробки великих масивів інформації за жорст-
ких обмежень часу на видачу результатів. Ці системи мають 
складну формалізацію процедур прийняття рішень для переваж-
ної кількості задач, високий ступінь інтеграції елементів, які вхо-
дять до складу системи, значне число зв’язків між елементами, 
характеризуються гнучкістю і можливістю модифікації. 

Мета дисципліни «Інформаційні системи і технології в 
економіці» — дати студентам основні теоретичні положення 
створення економічних інформаційних систем (далі — інформа-
ційні системи, або ІС), ознайомити із сучасними підходами до 
розв’язання даної проблеми, складом і змістом технологічних 
операцій створення ІС на різних рівнях ієрархії, із засобами ав-
томатизації проектних робіт, формалізації процесу проектування 
та методами управління проектуванням ІС. 

Процес створення ІС багато в чому ще не формалізовано. 
Вміння правильно створити систему чи вирішити окрему задачу, 
виявити і коректно сформулювати критерії й обмеження прихо-
дять з досвідом. Існуючі стандарти, нормативні документи і ме-
тодичні матеріали визначають організаційні питання і регламен-
тують склад і зміст проектної документації, але не містять реко-
мендацій і вказівок, які розкривають суть процесу створення ІС. 

Тому предметом дисципліни є набуття вмінь і навичок ство-
рення ІС з метою автоматизованого отримання всіх показників, 
необхідних для прийняття рішення з управління економічним 
об’єктом. Дана система має свої теоретичні основи та методоло-
гію, тож, потребує попереднього вивчення циклу математичних, 
економічних, технічних та інших дисциплін. 
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ТИПОВА ПРОГРАМА
НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ
В ЕКОНОМІЦІ»

 
 

Тема 1. Інформаційні системи та їх роль  
в управлінні економічними об’єктами 

Роль і місце інформаційних систем в управлінні народним гос-
подарством. Визначення поняття «інформаційна система». Основ-
ні принципи створення ІС. Класифікація ІС. Структура 
комп’ютерних інформаційних систем. Характеристика складових 
частин. Поняття «автоматизована функція», «компонента», «за-
дача обробки даних». Сучасні інформаційні технології. Техноло-
гічні процеси автоматизованої обробки економічної інформації. 
Використання баз даних. Експертні системи в економіці. Інтелек-
туальні інформаційні системи в економіці. 

Тема 2. Економічна інформація  
та засоби її формалізованого опису 

Поняття «економічна інформація». Економічна інформація як 
предмет і продукт автоматизованої обробки. Види та властивості 
економічної інформації. Структура й оцінка економічної інфор-
мації. Форми подання та відображення економічної інформації. 
Носії інформації. Інформаційні процедури. Методи дослідження 
економічної інформації. Шляхи вдосконалення системи економіч-
ної інформації в управлінні економічним об’єктом. 

Тема 3. Організаційно-методичні основи створення  
та функціонування інформаційних систем 

Організація робіт зі створення і впровадження економічних 
інформаційних систем. Стадії та етапи створення ІС. Структура 
проектної документації. Учасники проектування, їх посадові пра-
ва та обов’язки, рівень компетенції. Визначення та класифікація 
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методів проектування. Класифікація засобів проектування. Мето-
ди індивідуального і типового проектування. Автоматизація проек-
тування. Методи та моделі прийняття проектних рішень. Вибір 
методів і засобів проектування. Життєвий цикл ІС. Технологія 
проектування ІС. Технологічний процес розробки проектних 
рішень і технологічна документація. 

Тема 4. Технологія індивідуального  
проектування інформаційної системи 

Склад і зміст робіт на різних стадіях дослідження та обґрунту-
вання технічного завдання. Методи організації збирання та обробки 
матеріалів із забезпечення та вибору проектних рішень за функ-
ціональною та забезпечувальною частинами. Попередній розраху-
нок очікуваної ефективності. Передпроектна документація. Склад  
і зміст робіт на стадіях технічного проектування та робочої до-
кументації. Визначення структури ІС. Розподіл функцій між ко-
ристувачем та ЕОМ. Розробка опису постановки задач. 

Тема 5. Технологія створення  
інформаційного забезпечення 

Поняття «інформаційне забезпечення ІС». Організація інфор-
маційної бази. Види інформаційних масивів. Технологія проекту-
вання інформаційного забезпечення ІС. Основні поняття класифі-
кації інформації. Кодування інформації. Класифікатори техніко-
економічної інформації. Технологія створення класифікаторів. 

Тема 6. Технологія створення  
позамашинної інформаційної бази 

Поняття «системи документації». Класифікація форм і методів 
виведення інформації. Технологія проектування форм вихідної 
інформації. Загальні вимоги до проектування форм первинних 
документів. Форми побудови зон первинних документів. Поєд-
наність первинних документів і документів, що читаються маши-
ною. Технологія проектування первинних інформаційних повідом-
лень. Складові зв’язку «користувач — ПЕОМ». Процеси вве-
дення—виведення. Діалог. Технологія проектування розміщення ін-
формації на екрані. Підтримка користувача. Проектна документація. 
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Тема 7. Технологія впровадження,  
супроводження та модернізації ІС 

Організація і планування робіт на стадії введення системи в дію. 
Комплексне тестування та апробація системи. Технологія дослідної 
експлуатації та проведення приймальних випробувань. Організація 
робіт із супроводження, модернізації та розвитку системи. Прий-
мальна документація. Оцінка споживчих властивостей системи. 

Тема 8. Управління технологічними процесами  
проектування інформаційної системи 

Рівні управління проектуванням. Контур управління. Техно-
логія побудови раціональних планів і визначення потреб ресурсів 
для їх реалізації. Оперативне управління проектними роботами. 
Побудова альтернативних технологічних мереж проектування ІС. 
Використання технологічних мереж проектування для раціональ-
ного планування проектних робіт та управління перебігом їх ви-
конання. Особливості створення ІС на основі перспективних ін-
формаційних технологій. 

Тема 9. Технологія типового проектування  
інформаційних систем 

Загальна характеристика типового підходу до побудови ІС. По-
няття типового елемента ІС. Класи типових елементів. Типові прое-
ктні рішення (ТПР). Ефективність реалізації ТПР-технології. Пакети 
прикладних програм (ППП), призначені для обробки даних та 
розв’язання задач (комплексів задач). Особливості ППП-технології 
при використанні ЕОМ. Застосування інтегрованих ППП. Ефектив-
ність ППП-технології. Характеристики типової ІС для управління 
виробництвом. Групове проектування. Типове проектування. Ефек-
тивність технології об’єктного проектування. Особливості методу 
об’єктного проектування. Характеристика типової ІС для управлін-
ня виробництвом. CASE-технологія проектування ІС. 

Тема 10. Автоматизація проектування  
інформаційних систем 

Задачі та принципи автоматизації проектування ІС. Автомати-
зація розробки проектних рішень і документування проектів.  
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Використання ППП. Системи автоматизованого проектування 
(САПР), метаінформація та її місце в САПР. Технологія проекту-
вання SSADM. Модель об’єкта. Побудова АРМ проектувальника. 
Побудова та використання експертних систем в АРМ проектува-
льника. 

Тема 11. Інші інформаційні технології 

Технологія проектування на основі баз даних. Технологія про-
ектування на основі використання електронних таблиць. Проек-
тування із застосуванням засобів мультимедіа. Системи управ-
ління документацією в ІС. Технологія проектування ІС на мере-
жах ЕОМ. Об’єктно орієнтоване проектування. 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ»

 

2.1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  
ДО ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

Дисципліна «Інформаційні системи і технології в еконо-
міці» — один з основних профільних курсів для студентів, що 
навчаються за спеціальністю «Економічна кібернетика». До нав-
чальних завдань за даним фахом входять задачі, розроблені на 
основі програми даної дисципліни. Мета — набути практичних 
навичок проектування інформаційних систем (ІС) при викорис-
танні сучасних методів і технічних засобів. 

Підготовка до занять передбачає ретельне вивчення певних 
розділів у рекомендованих посібниках, літературних джерелах і 
матеріалах лекцій. Усі порушені під час підготовки питання слід 
з’ясувати у викладача до початку занять. Пропущені заняття сту-
дент має відпрацювати у свій час і здати викладачеві у вигляді 
заліку. 

Самостійна робота передбачає вивчення та реферування дер-
жавних стандартів (ГОСТів) і нормативних документів зі ство-
рення ІС, номери яких наведено в текстах лекції, програмних за-
собів автоматизації і проектування ІС. При вивченні курсу 
студенти працюють з двома проблемними сферами: одну вивча-
ють під час практичних занять, другу — за аналогією виконують 
і здають викладачеві. У додатках подані приклади документів, які 
існують у цих проблемних сферах. Потрібно виявити недоліки та 
розробити відповідні документи, які враховували б умови задачі 
та застосовували б сучасні інформаційні технології. 

Усі завдання виконуються в обов’язковому порядку та оформ-
люються в спеціальному зошиті. При виконанні завдань насам-
перед потрібно з’ясувати мету поставленої задачі, потім — що 
необхідно для її виконання, далі — скласти план вирішення зада-
чі і тільки після цього приступити до її розв’язання. 
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Заняття 1. Інформаційні системи, економічна інформація  
та організаційно-методичні основи створення  

та функціонування інформаційних систем 

Мета заняття — розглянути основні поняття, принципи та 
об’єкти створення інформаційних систем і визначити основні 
методи та засоби проектування ІС. 

Нову економічну думку та новітні механізми управління не-
можливо втілити в життя без комп’ютеризації, без нових інфор-
маційних технологій, бо вони мають базуватися на точній, дос-
товірній та своєчасній інформації, потік якої на сьогодні набув 
небачених розмірів. Отже, поява сучасних економічних інфор-
маційних систем зумовлена необхідністю обробки великих ма-
сивів інформації за жорстких обмежень щодо часу видачі ре-
зультатів. Вони мають складну формалізацію процедур прий-
няття рішень для переважної кількості задач, високий ступінь 
інтеграції елементів, які входять до складу системи, значне чис-
ло зв’язків між елементами, характеризуються гнучкістю і мож-
ливістю модифікації. Проте процес створення ІС багато в чому 
ще не формалізовано. Вміння правильно створити систему чи 
окрему задачу, виявити і коректно сформулювати критерії і об-
меження приходять з досвідом. Існуючі стандарти, нормативні 
документи і методичні матеріали визначають організаційні пи-
тання і регламентують склад і зміст проектної документації, але 
не містять рекомендацій і вказівок, які розкривають суть проце-
су створення ІС. 

Інформаційна технологія — це цілеспрямована організована 
сукупність інформаційних процесів з використанням засобів об-
числювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обро-
бки даних, оперативний пошук інформації, розосередження да-
них, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх 
розташування. 

Визначимо основні поняття дисципліни: 
• економічні інформаційні системи — це людино-машинні 

системи, які збирають, нагромаджують, зберігають, оброблю-
ють і видають за запитом чи замовленням інформацію у виг-
ляді даних і знань, необхідних для управління економічним 
об’єктом; 

• економічний об’єкт — це люди, матеріальні цінності, уявні 
побудови, моделі, події чи факти, про які можуть бути зібрані дані; 
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• предметна область — це позначена будь-якими ознаками 
сукупність об’єктів (усі елементи знання про процес, проблему, 
організацію, систему та ін.); 

• об’єктами можуть бути обрані різні класи систем управлін-
ня: технологічний процес, галузь, виробниче об’єднання, підпри-
ємство, цех, дільниця, робітник і т.п.; 

• автоматизація установи — застосування системи оброб-
ки інформації в діловодстві та управлінні діяльністю уста- 
нови; 

• система автоматизації установи — система обробки інфор-
мації, яка використовується для інтеграції діяльності установи; 

• особа, яка приймає рішення, — спеціаліст, що керує еконо-
мічним об’єктом; 

• користувач ІС — особа, що бере участь у функціонуванні 
ІС або має право використовувати результати її функціонуван-
ня. 

Інформаційні системи можуть значно різнитися за типами 
об’єктів управління, характером та обсягом розв’язуваних за-
дач і рядом інших ознак, тому їх можна класифікувати за та-
кими напрямами: 

• рівнем або сферою діяльності — державні, територіальні 
(регіональні), галузеві, об’єднань, підприємств або установ, тех-
нологічних процесів; 

• рівнем автоматизації процесів управління — інформаційно-
пошукові, інформаційно-довідкові, інформаційно-керівні, систе-
ми підтримки прийняття рішень, інтелектуальні ІС; 

• ступенем централізації обробки інформації — централізо-
вані ІС, децентралізовані ІС, інформаційні системи колективного 
використання; 

• ступенем інтеграції функцій — багаторівневі ІС з інтегра-
цією за рівнями управління (підприємство — об’єднання, об’єд-
нання — галузь і т. ін.), багаторівневі ІС з інтеграцією за рівнями 
планування тощо; 

• типом ІС — фактографічні, документальні, документально-
фактографічні. 

Економічна система об’єкта являє собою єдність економіч-
них процесів і зв’язків у русі виробничих фондів. Цей процес 
безперервний і цілеспрямований, тому економічна система має 
бути контрольованою і керованою. Управління об’єктом здійс-
нюється на інформаційному рівні шляхом перетворення і викори-
стання потоків інформації, що функціонують усередині системи і 
надходять до неї із зовнішнього середовища. 
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Економічна інформація — це інформація про процеси вироб-
ництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ. 

Економічну інформацію можна класифікувати за такими озна-
ками: функціями, що виконуються в процесі управління об’єк-
том; видами об’єктів, які відображаються в інформаційній систе-
мі; призначенням у процесі управління; відношенням до об’єкта, 
який регулюється; стабільністю використання; стадіями виник-
нення; з позиції достовірності. Важливими функціями інформації, 
що реалізуються в процесі управління економічним об’єктом, є: 
прогнозування, планування, облік, контроль, аналіз, координація 
та регулювання. Отримання інформації з метою її використання 
пов’язане з виконанням трудомістких операцій зі збирання, фік-
сації, передавання, обробки та зберігання даних, що характери-
зують виробничу діяльність об’єкта та його зв’язки. При цьому 
слід зауважити, що достовірність і своєчасність отриманої інфо-
рмації впливають на ефективність прийнятих управлінських рі-
шень. Саме управління є особливим видом діяльності, який поля-
гає у визначенні цілей об’єктів, засобів їх досягнення, а також у 
впливі на об’єкти для отримання поставленої мети. 

Інформаційну сукупність можна поділити на такі складові 
одиниці інформації: атрибут (реквізит), економічний показник, до-
кумент, масив (файл). 

Атрибут (реквізит, поле) — це елементарна інформаційна су-
купність, складена з ряду символів, має ім’я та багато значень. 
Бувають якісні та кількісні. 

Економічний показник розкриває суть явища, процесу чи події 
та є інформаційною сукупністю, складеною з різної кількості які-
сних і одного кількісного атрибута. Це — найменша інформацій-
на одиниця, що має економічний сенс. 

Сукупність економічних показників утворює документ (за-
пис), який має самостійне змістовне значення та характеризується 
повним складом необхідних атрибутів і показників. 

Набір пов’язаних між собою однорідних економічних показ-
ників однієї форми утворює масив (файл), що є основною інфор-
маційною сукупністю, якою оперують в інформаційних процедурах. 

Наприклад: описати процес оформлення відпуску готової продук-
ції, де наведено: код і найменування готової продукції, назва одиниці 
виміру готової продукції, коди складу та одержувача готової продукції, 
кількість затребувана і відпущена, ціна, сума, номер документа, за яким 
відпущена готова продукція. Потрібно скласти характеристику ат-
рибутів і формалізований опис показників (можна подати у ви-
гляді таблиці такої форми). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА АТРИБУТІВ 

Назва  
Іденти-
фікатор 

Умовне 
позначення 

Характеристика 

Код готової продукції  KGP  І Якісний, груповий 

Назва готової продукції NGP — Якісний, довідковий 

Одиниця виміру NO — Якісний, довідковий 

Код одержувача KO о Якісний, груповий 

Код складу KS s Якісний, груповий 

Ціна ZEN Z Розціночний, кількісний  

Кількість затребувана KІZ KZ Плановий, кількісний 

Кількість відпущена KІV KV Фактичний, кількісний 

Номер документа ND D Якісний, груповий 

Сума SUM S Розрахунковий, кількісний 

Опис показників: 
KZіosd — кількість затребуваної і-ї готової продукції о-м одержува-

чем зі s-го складу за d-м документом; 
KVіosd — кількість відпущеної і-ї готової продукції о-му одержуваче-

ві зі s-го складу за d-м документом; 
Zі — ціна і-ї готової продукції; 
Sіosd — сума відпущеної і-ї готової продукції о-му одержувачеві з  

s-го складу за d-м документом: 

Sіosd = KVіosd ·Zіosd. 

Мета створення інформаційних систем — у гранично корот-
кі терміни налагодити систему обробки даних, яка має задані 
споживчі властивості. До них належать: функціональна повнота, 
своєчасність, функціональна надійність, адаптивна надійність, 
економічна ефективність. Створення ІС передбачає частковий чи 
повний перегляд методів і засобів функціонування інформаційної 
системи економічного об’єкта і виконання таких завдань. 

1. Виявлення суттєвих характеристик економічного об’єкта. 
2. Створення математичних і фізичних моделей досліджуваної 

системи та її елементів. 
3. Встановлення умов взаємодії людини та комплексу техніч-

них засобів. 
4. Детальна розробка окремих проектних рішень. 
5. Аналіз проектних рішень, практична апробація та впроваджен-

ня. 
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При створенні інформаційної системи потрібно керуватися 
принципами, визначеними РД 50–680–88 «АС Основные поло-
жения», а саме: 

а) принципом системності: у разі декомпозиції мають бути 
встановлені такі зв’язки між структурними елементами системи, 
які забезпечують цілісність інформаційної системи та її взаємо-
дію з іншими системами; 

б) принципом розвитку (відкритості): виходячи з перспектив 
розвитку об’єкта автоматизації інформаційну систему необхідно 
створювати з урахуванням можливості поповнення та оновлення 
функцій і складу інформаційної системи, не порушуючи її функціо-
нування; 

в) принципом сумісності: при створенні систем мають бути 
реалізовані інформаційні інтерфейси, завдяки яким вона може 
взаємодіяти з іншими системами за встановленими правилами; 

г) принципом стандартизації (уніфікації): при створенні сис-
тем мають бути раціонально використані типові, уніфіковані й 
стандартизовані елементи, проектні рішення, пакети прикладних 
програм, комплекси, компоненти. 

ґ) принципом ефективності: досягнення раціонального спів-
відношення між затратами і цільовими ефектами, включаючи кі-
нцеві результати, отримані завдяки автоматизації. 

Про системність об’єктів свідчить те, що їх можна ділити, 
оскільки лише вони мають структуру. Процеси декомпозиції й 
композиції є засобами отримання інформації для здійснення ана-
лізу та синтезу систем. Декомпозиція — це процес поділу систем 
на елементи, зручні для певних операцій з нею, а саме: поділ аж 
до елементів, які приймаються за неподільні об’єкти. Вибір осно-
ви та межі декомпозиції визначається суттю об’єкта, який дослід-
жується, метою, предметною областю обстеження, запасом знань 
дослідника стосовно об’єкта обстеження. 

Процес створення інформаційної системи — це сукупність 
робіт від формування вихідних вимог щодо системи до введення 
її в дію (ГОСТ 34.601–90 «Автоматизированные системы. Стадии 
создания»). 

Життєвий цикл ІС — весь період існування системи від по-
чатку розробки до закінчення її використання та утилізації ком-
плексу засобів автоматизації інформаційної системи. 

Стадії створення інформаційної системи — одна з частин 
процесу розробки і впровадження ІС, встановлена нормативними 
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документами. Закінчується випуском документації на інформа-
ційну систему (містить опис повної, в межах визначених вимог, 
моделі інформаційної системи на заданому для даної стадії рівні) 
чи виготовленням несерійних компонентів інформаційної систе-
ми або прийманням інформаційної системи в промислову екс-
плуатацію. Існують такі стадії життєвого циклу: 

1) формування вимог до ІС; 
2) розробка концепції ІС; 
3) технічне завдання; 
4) ескізний проект; 
5) технічний проект; 
6) робоча документація; 
7) введення в дію; 
8) супроводження. 
Усі результати робіт, які виконуються на різних стадіях, оформ-

люють у вигляді проектних і організаційно-розпоряджувальних 
документів. Згідно з ГОСТ 34.201–89 «Виды, комплектность и 
обозначение документов при создании АС» і РД 50–682–89 
«Комплекс стандартов и руководящих документов на автома-
тизированные системы» всю документацію на інформаційні сис-
теми можна поділити за трьома напрямами формування: 

1) стадіями створення; 
2) складовими системи; 
3) видами забезпечення. 
Створенням ІС займається замовник, який вводить інформаційну 

систему в експлуатацію. Він може залучати до розробки проекту 
спеціалізовані науково-дослідні чи проектні організації або розробля-
ти її самостійно. В організації замовника можна виділити користува-
ча — особу чи групу осіб, які беруть участь у функціонуванні інфор-
маційної системи, мають право користуватися її результатами, та 
персонал ІС — сукупність осіб, що забезпечують функціонування ІС 
(супроводжують інформаційну систему чи підтримують її в робочо-
му стані, можливо, також обробляють дані). Між замовником і роз-
робником укладається договір, у якому згідно з чинними положення-
ми та інструкціями визначаються права та обов’язки кожної із сторін. 

Застосування ефективних методів і засобів створення інфор-
маційної системи, правильна побудова технології її створення 
дають змогу суттєво знизити витрати та скоротити терміни роз-
робки, забезпечуючи якісну обробку даних, що відповідає вимо-
гам користувачів. При створенні ІС застосовують цілий комплекс 
методів і засобів її розробки. 
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Засоби створення інформаційної системи — це типові про-
ектні рішення, пакети прикладних програм, типові проекти чи ін-
струментальні засоби проектування інформаційної системи. 

Існує дві групи методів створення ІС: орієнтовані на дані та 
орієнтовані на процедури. Методи також можна класифікувати за 
ступенем автоматизації проектних робіт: оригінальні, типові, ав-
томатизовані. 

Засоби створення ІС поділяються на інструментальні та 
об’єктні. 

Інструментальні засоби створення ІС орієнтовані безпосеред-
ньо на процес проектування та призначені для підвищення про-
дуктивності праці розробника (наприклад, документатор про-
грам, генератор програм і т. п.). 

Об’єктні засоби створення ІС також знижують трудомісткість 
проектних робіт, але головним результатом їх застосування є 
проектні рішення (наприклад, ППП, ТП). 

Засоби належать до тієї чи іншої групи. Крім того, засоби можуть 
дублювати один одного, тому одним із завдань, яке ми розв’язуємо 
при плануванні робіт зі створення інформаційної системи, є правиль-
ний вибір засобів проектування щодо конкретних умов застосування. 

Технологією проектування інформаційної системи є суку-
пність методів і засобів створення ІС, застосовуваних організа-
ційних прийомів і технічних засобів, орієнтованих на створення 
чи модернізацію проекту ІС. 

Технологія створення інформаційної системи поширюється на 
весь життєвий цикл відповідної системи. Її основою є технологіч-
ний процес, під яким розуміємо діяльність колективу спеціалістів, 
спрямовану на розробку проекту інформаційної системи з ураху-
ванням необхідних споживчих якостей за умови використання 
відповідних засобів проектування та виділених ресурсів. Він ви-
значає дії, їх послідовність, виконавців, засоби та ресурси, необ-
хідні для виконання цих дій. 

Технологічний процес поділяється на окремі стадії, етапи чи 
складові — технологічні операції (модулі), під якими розуміємо 
самостійну частину технологічного процесу, в якій визначено 
вхід, вихід, перетворювач, ресурси та засоби. 

Контрольні запитання
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1.Основні поняття ІС. 
2.Основні напрями розвитку ІС. 
3.Організаційно-економічна модель економічного об’єкта. 
4.Функції управління. 
5.Економічна інформація та її характеристика. 
6.Структура економічної інформації. 
7.Мета проектування ІС. 
8.Задачі проектування ІС. 
9.Системний підхід до створення ІС. 

10. Принципи системного підходу. 
11. Декомпозиція ІС. 
12. Визначення структури ІС. 
13. Види структур ІС. 
14. Надійність ІС. 
15. Ефективність ІС. 
16. Життєвий цикл ІС. 
17. Структура проектної документації. 
18. Учасники процесу проектування ІС. 
19. Трудомісткість стадій проектування ІС. 
20. Методи проектування. 
21. Засоби проектування. 
22. Технологія проектування ІС. 

Задачі
 

Задача 1. Розглянути структуру ІС. 

Задача 2. Описати структуру економічної інформації на прикладі 
завдання обліку матеріальних цінностей на складі. Навести характерис-
тику атрибутів і формалізований опис показників одного з документів з 
обліку матеріальних цінностей на складі. 

Задача 3. Описати структуру економічної інформації на прикладі 
завдання з обліку праці та заробітної плати. Навести характеристику 
атрибутів та формалізований опис показників одного з документів з об-
ліку праці та заробітної плати. 

Заняття 2. Технологія індивідуального  
проектування інформаційної системи 

Мета заняття — розглянути основні роботи, що викону-
ються на передпроектних стадіях та обстежити предметні 
області. Розглянути основні роботи та документи на проект-
них стадіях створення інформаційних систем. 



 17 

Процес створення ІС характеризується тим, що на всіх його 
стадіях та етапах без винятку доводиться виробляти, обґрунтову-
вати та приймати численні рішення щодо принципів структурної 
побудови системи, засобів і принципів реалізації різних функцій і 
процесів управління, розробки всіх видів забезпечення. 

Для цього потрібно: 
1) дослідити сфери діяльності об’єкта; 
2) виявити об’єкти і характер існуючих інформаційних пото-

ків, взаємозв’язки як усередині об’єкта, так і з зовнішнім середо-
вищем; 

3) визначити інформаційні потреби об’єкта; 
4) встановити організаційні, технічні і технологічні передумо-

ви для введення інформаційної системи; 
5) побудувати нові інформаційні моделі. 
У процесі підготовки обстеження проблемної сфери потрібно 

ознайомитися з вхідними матеріалами і документацією для ство-
рення ІС; визначити цілі обстеження; спланувати хід обстеження; 
організувати робочі групи; вибрати чи розробити інструктивно-
методичні матеріали для проведення обстеження; зібрати та про-
аналізувати дані про зарубіжні та вітчизняні аналоги. Змістовно 
роботи з обстеження можна подати у вигляді такої послідовності: 

1. Підготувати і затвердити в керівництва рішення про центра-
лізоване планування даних. Визначити склад групи проведення 
аналізу. 

2. Визначити функціональні сфери організації (підприємства). 
3. Скласти структурну схему організації «підрозділи — функ-

ціональні сфери». 
4. Оцінити обсяг аналізу і підготувати відповідний графік. 
5. Розробити приклади функцій, дій та об’єктів. 
6. Зв’язатися з керівниками функціональних служб. Вибрати 

аналітиків серед користувачів. 
7. Навчити аналітиків-користувачів роботі з ІС. 
Залежно від характеру розроблюваної інформаційної системи 

визначають цілі обстеження, уточнюють об’єкти в цілому та еле-
ментарні об’єкти спостереження, зокрема програму та організа-
ційний план обстеження. Зміст обстеження випливає із за-
гального циклу розробки моделі системи управління та вимог 
щодо неї. 

Процес дослідження починається з набуття загальних знань 
про розвиток і функціонування об’єкта. На основі безпосередньо-
го вивчення та аналізу зібраних матеріалів розробники будують 
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загальну (концептуальну) модель, а потім створюють робочу мо-
дель системи управління. 

Дослідження системи управління передбачає проведення та-
ких робіт: 

• вивчається організаційна структура управління об’єктом, 
штати, фонд заробітної плати управлінського персоналу, який 
виконує функції планування й управління виробничо-госпо-
дарською діяльністю об’єкта; 

• визначаються функції та зміст робіт, які виконуються окре-
мими підрозділами підприємства і які становлять інтерес для по-
дальшого проектування системи; 

• аналізуються застосовувані методи планування, обліку, звіт-
ності, стимулювання; 

• вивчаються виробничі і конструкторсько-технологічні особ-
ливості підприємства (потужності устаткування і виробничих 
площ, наявність робочої сили, особливості технології виготов-
лення виробів тощо); 

• встановлюються зв’язки даного підприємства з іншими під-
приємствами; 

• досліджуються номенклатура продукції та оцінка попиту на неї; 
• виконуються роботи з техніко-економічного аналізу діяль-

ності підприємства для визначення обмежень щодо управління 
ним; 

• визначається досягнутий рівень механізації й автоматизації 
виробничих та управлінських процесів; 

• розробляються рекомендації щодо поліпшення управління 
на основі застосування сучасних технологічних та обчислюваль-
них засобів. 

Дослідження інформаційної системи об’єкта передбачає: 
• вивчення процесів формування показників і документів, а 

також маршрутів їх руху (документообігу); 
• одержання детальних відомостей про склад і зміст інформа-

ційних потоків за джерелами виникнення, періодичністю, напря-
мом руху, частотою надходження даних, місткості окремих пові-
домлень, їх обсягом і щільністю, ступенем взаємозв’язку і 
постійністю інформації, за видами носіїв тощо; 

• виявлення інформаційних зв’язків між економічними розра-
хунками; 

• з’ясування методів і прийомів обробки інформації, існую-
чих алгоритмів розрахунків; 

• визначення обсягів і трудомісткості обробки економічної 
інформації; 
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• виявлення потреби в інформації різних підрозділів, а також 
ступінь задоволення цієї потреби на момент обстеження. 

На стадії обстеження об’єкта виконуються роботи з технічно-
го аналізу наявності засобів організаційної та обчислювальної те-
хніки на підприємстві, їх експлуатаційних можливостей. З’ясо-
вується необхідність придбання додаткових сучасних 
обчислювальних засобів. Формулювання вимог користувача до 
інформаційної системи оформлюють як звіт про виконані ро-
боти на даній стадії і заявки на розробку інформаційної систе-
ми, тактико-технічного завдання чи іншого документа з анало-
гічним змістом. 

Технічне завдання (ТЗ) визначає вимоги до функцій ІС, усіх 
видів забезпечення ІС, які реалізуються, регламентує організацію 
розробки, обсяги та витрати, а також перелік компонентів і функ-
цій, передбачених у складі кожної стадії. 

Технічне завдання розробляють відповідно до ГОСТ 34.602–
89 «Техническое задание на АСУ». Воно є основним вихідним 
документом для розробника і замовника інформаційної системи, 
згідно з яким здійснюються її розробка та приймання комісією. 
Порядок розробки технічного завдання відповідає ГОСТ 34.601–90. 

Розробка проходить у чотири етапи: безпосередньо розробка, 
оформлення, погодження та затвердження. 

При обстеженні економічного об’єкта, залежно від його мети, 
всебічно вивчають інформаційні потоки, функції управління та 
інші аспекти функціонування об’єкта. Особливості такого дослід-
ження зумовлюють вимоги до кваліфікації та складу колективу. 
При цьому до уваги беруться: 

1) досвід роботи в галузі управління конкретними економіч-
ними об’єктами; 

2) знання сучасних методів і техніки управління; 
3) знання методів дослідження і системного аналізу; 
4) здатність до спілкування із спеціалістами різних рівнів і 

профілів. 
У процесі обстеження існуючих інформаційних потоків зби-

рають матеріал, який характеризує управлінську й економічну 
роботу. При цьому значну увагу необхідно приділяти вивченню 
задач, які розв’язуються в підрозділах об’єкта, де приймають 
управлінські рішення. Створювані інформаційні потоки мають їх 
обслуговувати, тому в процесі вивчення потрібно встановити ці-
лі, критерії, завдання управління, види їх рішень, інформаційні 
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взаємозв’язки, джерела інформації, методи її передавання, отри-
мання, пошуку, зберігання. 

Дослідження об’єкта проектування — складний комплекс ві-
дповідних робіт. Для їх проведення на передпроектній стадії зав-
часно розробляється програма обстеження, обирається метод ви-
конання робіт, планується їх проведення у часі із зазначенням 
термінів подання результатів, готується необхідна документація. 
В основному обмежуються лише відбором матеріалу, необхідно-
го для проектування, застосовуючи метод аналогій і порівняння з 
раніше вивченими підрозділами інших економічних об’єктів, 
близьких за параметрами до тих, що вивчаються. Існує велика кі-
лькість методів збирання матеріалу, які поділяють на методи за 
участю розробника і без нього. Вибір методу залежить від конк-
ретних умов та особливостей об’єкта, який вивчається, кваліфі-
кації дослідника. Найчастіше використовують кілька методів. 

Кожен виконавець при створенні ІС повинен мати: 
• програму обстеження (детальні запитальники); 
• конкретний план із зазначенням термінів виконання робіт; 
• спеціально розроблені таблиці (бланки), зошити, щоденники 

для запису матеріалів обстеження. 
Для проектувальника замовник — основний носій відомостей 

про предметну сферу та вимоги, висунуті до інформаційної сис-
теми. Під час першої зустрічі із замовником проектувальник має 
вислухати докладне повідомлення замовника, але при цьому в 
жодному разі не варто прагнути заглиблюватися в усі деталі. На-
ступні зустрічі із замовником відрізняються від першої і прохо-
дять у вигляді інтерв’ю. Проектувальник до кожної зустрічі готує 
перелік запитань, послідовність яких зумовлена технологією про-
ектування. Запитання замовнику формулюються, припускаючи 
відповіді типу «так — ні». Наступна ініціатива у спілкуванні на-
лежить проектувальнику. Результати зустрічей обов’язково до-
кументуються в різних за формою документах — опитувальні 
листки, карти обстеження, аналітичні операційні відомості, роз-
робні таблиці, щоденники тощо. 

Проектувальник може зустрітися із ситуацією, коли один і той 
самий за змістом атрибут використовується в різних повідомлен-
нях під різними іменами (наявність синонімів: наприклад, ціна 
продукції, ціна виробу, ціна товару). У даному разі проектуваль-
ник разом із замовником повинен придумати ім’я, що підходить 
для всіх документів, де використовується певний атрибут. Необ-
хідно пам’ятати, що такі ситуації можуть призводити до зміни 
форм повідомлень (документів). 



 21 

Встановлення інформації для управління дозволяє виявити: 
• взаємовідносини між різними галузями діяльності; 
• правила, які визначають постійну діяльність об’єкта; 
• види інформації, яка використовується для контролю та оцін-

ки функціонування об’єкта. 
Зібраний в процесі обстеження великий і різноманітний мате-

ріал необхідно проаналізувати, що іноді зробити надто важко з 
огляду саме на цілі обстеження та його аналіз. Зважаючи на це, 
для обробки даних застосовують різні методи, вибір яких зале-
жить від конкретних завдань аналізу, можливості використання 
ЕОМ, кваліфікації розробників та інших факторів. 

Системний аналіз — дослідження реальної або проектованої 
системи для визначення інформаційних потреб і процесів систе-
ми, а також їх співвідношень між собою. 

Застосування ЕОМ або графічні методи дають змогу відобра-
зити: організаційні, функціональні, виробничі та загальноеконо-
мічні характеристики досліджуваного об’єкта, їх взаємозв’язки, 
послідовність впливу окремих факторів, порядок формування як 
первинних, так і результативних показників. 

Для того щоб показати складний, багатоступеневий зв’язок у 
досліджуваних об’єктах, процесах й явищах, застосовують таб-
лиці, графіки, діаграми і структурні схеми для аналізу динаміки 
певного процесу (випуск продукції за кілька років, аналіз трудо-
вих ресурсів і т. п.). 

Залежно від цілей і завдань дослідження потоки інформації 
можна вивчати, описувати та аналізувати на макро- або мікрорів-
ні. На макрорівні аналізують загальну структуру і схеми функці-
онування інформаційної системи, вдосконалюють документопо-
тік. На мікрорівні досліджують зміст інформаційних носіїв, 
інформаційні сукупності, показники, атрибути (реквізити). 

Інформація про діючу систему управління деталізується й уточ-
нюється в міру заповнення документації. Якщо виявляються 
будь-які розбіжності за одними й тими самими показниками, по-
трібно провести додаткове дослідження для з’ясування достовір-
ної інформації. Вся інформація, отримана при вивченні діючої 
системи, міститься в розглянутій документації, сукупність якої є 
формалізованим описом моделі діючої системи. 

Основою створення інформаційної системи є модель системи 
управління, яка відтворює склад об’єкта, характер взаємодії йо-
го елементів та їх особливості. На цій стадії головна мета обсте-
ження — отримання необхідних відомостей і побудова моделі 
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системи управління, яка повинна відображати всі функції об’єк-
та, показники, які при цьому використовуються, схеми, процеду-
ри, їх рух і розробку. На першому етапі формується концептуа-
льна (принципова) модель системи управління як методичної 
основи створення ІС, на другому — здійснюється розробка дета-
льного обмеженого першочергового переліку функцій управління 
або комплексу моделей управління діяльністю об’єкта. Склада-
ють перелік об’єктів предметної області, їх призначення, словни-
ки-довідники показників та атрибутів, а саме: 

Характеристика об’єктів: найменування; атрибути, які характе-
ризують об’єкт; їх ідентифікатори; умовні позначення, формат і т. ін. 

Словник-довідник показників: найменування, тип, формалізо-
ваний опис, ідентифікатор, формат, джерело виникнення, вихідне 
повідомлення, періодичність, терміни, користувачі, призначення, 
алгоритм розрахунку. 

Словник-довідник атрибутів: найменування, характеристика, 
умовні позначення, формат, ідентифікатор, синоніми. 

Технічний проект розробляється на основі матеріалів обсте-
ження і положень, прийнятих і затверджених у технічному за-
вданні на інформаційну систему, загальногалузевих методичних 
матеріалах і методичних матеріалах галузі. Розробка проектних 
рішень базується на використанні матеріалів обстеження, струк-
тури економічного об’єкта, діючих методів планування, обліку і 
регулювання виробничих й управлінських процесів, матеріаль-
них потоків і складу інформації. 

На стадії «Робоча документація» ведуться роботи щодо прак-
тичної реалізації положень, закладених у проекті. Робоча докумен-
тація розробляється на основі затверджених технічного завдання 
і технічного проекту і ще одному затвердженню не підлягає. 

Мета робочого проектування — складання технічної докумен-
тації для налагодження і впровадження ІС, проведення прийма-
льно-здавальних досліджень, а також для забезпечення нормаль-
ного функціонування ІС. 

Основу побудови ІС становить її структура, яка має бути до-
сить повною. Засобами структуризації є процедури декомпозиції 
(аналізу) і композиції (синтезу) системи. Тому важливим етапом 
проектування інформаційної системи є структуризація системи — 
локалізація її меж і виокремлення структурних складових. 

Визначення структури і поділ системи на складові можна 
здійснити в чотири етапи. 
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1. Поділ системи. За основу можна взяти один чи кілька поділів 
або їх поєднання: ресурсний, функціональний, адміністративний і т. 
д. 

2. Визначення необхідного переліку завдань різного ступеня 
деталізації. 

3. На основі моделі функціональної частини встановлення не-
обхідності розв’язання тих чи інших прикладних задач ІС різного 
ступеня деталізації. Кількість задач може бути різною. Визнача-
ють можливий їх перелік (надмірний) і складають таблицю-
специфікацію задач і синтезують їх. 

4. Погодження прикладних задач за виходами, входами та ін-
формаційними переходами для усунення в системі повторних пе-
ретворень інформації, її дублювання в різних задачах. 

Після цього виконується розробка постановки задачі інформа-
ційної системи, яка складається з таких розділів: характеристика 
комплексу задач, вихідна і вхідна інформація. 

Розділ 1. Характеристика комплексу задач включає такі 
пункти: 

• призначення; 
• перелік об’єктів (технологічних об’єктів управління, підроз-

ділів підприємств і т. п.), при управлінні якими розв’язують да-
ний комплекс задач; 

• періодичність і тривалість розв’язання; 
• умови, за яких припиняється розв’язання комплексу задач 

автоматизованим способом (у разі потреби); 
• зв’язок даного комплексу з іншими комплексами (можна по-

казати на інформаційній моделі (рис. 1); 
• посади осіб і (або) найменування підрозділів, які визначають 

умови і часові характеристики конкретного розв’язання задачі; 
• розподіл дій між персоналом і технічними засобами в різних 

ситуаціях розв’язання комплексу задач. 
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Користувач
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Вихідна інформація

Вхідна інформація

Інформація
з попередніх

рішень

 

Рис. 1. Інформаційна модель 
Розділ 2. Вихідна інформація — інформація, яку отримують 

у результаті виконання функцій інформаційної системи і видають 
на об’єкт її діяльності, користувачеві чи в інші системи. 

У цьому розділі виділяють такі пункти: 
• перелік і опис вихідних повідомлень; 
• перелік і опис структурних одиниць інформації, що мають 

самостійне значення: показники, реквізити та їх сукупності, сиг-
нали управління чи посилання на документи, які містять ці дані. 

У тексті описують призначення і використання вихідних повідо-
млень, а потім наводять їх перелік і опис (табл. 1), наприклад, вихі-
дні машинограми відеокадрів і масиви, які формуються під час роз-
в’язання задачі і зберігаються для вирішення даної чи іншої задачі. 

Таблиця 1 

ПЕРЕЛІК І ОПИС ВИХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ 

Назва 
Іденти-
фікатор 

Форма подання 
інформації  

і вимоги до неї 

Періодич-
ність видачі 

Термін видачі 
і допустимий 
час затримки 

Користувач 
інформації 

Відомість об-
ліку робочого 
часу 

УТР-19 
Документ  

на друк 
Раз 

на місяць 
1-е число, 

2—3 години 
Бухгалте-

рія 

Перелік і опис структурних одиниць вихідних повідомлень, 
які мають самостійне змістовне значення, наводиться у вигляді 
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пояснювального тексту. При цьому необхідно вказувати: повну 
назву структурної одиниці інформації (показника); ідентифікатор 
вихідного повідомлення, до складу якого входить відповідна 
структурна одиниця (показник); вимоги до точності та надійності 
(в разі потреби) обчислення показника. Наприклад, «Сума заробі-
тної плати за видами оплат» розраховується у вихідних докумен-
тах (машинограмах) УТР-19 (по цехах) і УТР-21* (за табельними 
номерами) з точністю до 0,01 грн. 

Розділ 3. Вхідна інформація — інформація, яка надходить до 
ІС у вигляді документів, повідомлень, даних, сигналів, необхід-
них для виконання функцій ІС. 

У цьому розділі виділяють такі пункти: 
• перелік і опис вхідних повідомлень; 
• перелік і опис структурних одиниць інформації, вхідних по-

відомлень чи посилання на документи, які містять ці дані. 
У тексті описують призначення і засоби отримання вхідних 

повідомлень, а потім наводять їх перелік та опис (табл. 2), напри-
клад, заносять вхідні повідомлення, які використовуватимуться 
для формування оперативних файлів бази даних, файли, які над-
ходять на вхід задачі чи комплексу від інших задач чи їх комплек-
сів, а також документи та файли, що носять довідковий характер і 
можуть бути віднесені до умовно постійної інформації. 

Таблиця 2 
ПЕРЕЛІК І ОПИС ВХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ 

Назва Ідентифікатор Форма представлення Термін і частота використання 

Накладна НАК Документ Щодня 

Перелік та опис структурних одиниць інформації вхідних по-
відомлень подається у вигляді пояснювального тексту чи таблиці 
із зазначенням повної назви структурної одиниці, вимог до точ-
ності числового значення (в разі потреби), джерела інформації 
(документ, відеокадр, база даних і т. п.) та її ідентифікатора. На-
приклад, кількість відпущених виробів з точністю до 1.0 шт. у 
документі «Накладна», ідентифікатор НАК. До самостійних оди-
ниць належать розрахункові реквізити. 

 
* УТР-19 і УТР-21 — ідентифікатори вихідних документів. 
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Контрольні запитання
 

1.Склад і зміст робіт при формуванні та аналізі вимог до ІС. 
2.Склад робіт під час розробки концепції ІС. 
3.Склад і зміст робіт при формуванні технічного завдання. 
4.Основні вимоги до дослідника. 
5.Склад документації, її призначення. 
6.Методи дослідження предметної області. 
7.Методи збирання інформації. 
8.Методи та засоби аналізу зібраного матеріалу. 
9.Пропозиції щодо вдосконалення ІС. 

10. Методика дослідження ІС. 
11. Склад і зміст робіт на стадії «Технічний проект». 
12. Склад і зміст робіт на стадії «Робоча документація». 
13. Склад документації на проектних стадіях. 
14. Визначення структури ІС. 
15. Опис постановки задачі. 
16. Основні поняття АРМу. 

Задачі
 

Задачі треба розв’язувати для двох предметних областей — облік 
матеріальних цінностей на складі, облік праці та заробітної плати. 

Задача 1. Опрацювати перелік робіт на передпроектних стадіях. 

Задача 2. Розробити структуру предметної області. 

Задача 3. Визначити функції предметної області і кожного робочого 
місця. 

Задача 4. Визначити перелік об’єктів предметної області, навести їх 
призначення та характеристику. 

Задача 5. Розробити схеми даних. 

Задача 6. Розробити документообіг. 

Задача 7. Скласти словник показників. 

Задача 8. Скласти словник атрибутів. 

Задача 9. Обчислити обсяги інформації. 

Задача 10. Опрацювати перелік заходів щодо вдосконалення ІС. 

Задача 11. Визначити склад робіт із проектування ІС «Облік матері-
альних цінностей на складі». 
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Задача 12. Визначити склад робіт із проектування ІС «Облік праці 
та заробітної плати». 

Задача 13. Розробити структуру ІС «Управління матеріальними ре-
сурсами». 

Задача 14. Розробити структуру ІС «Управління праці та заробітної 
плати». 

Задача 15. Скласти схему даних задачі «Облік матеріальних ціннос-
тей на складі». 

Задача 16. Скласти схему даних задачі «Облік праці та заробітної 
плати». 

Задача 17. Визначити функції ІС «Управління матеріальними ресу-
рсами» на робочих місцях. 

Задача 18. Визначити функції ІС «Управління праці та заробітної 
плати» на робочих місцях. 

Задача 19. Розробити опис постановки задачі «Облік матеріальних 
цінностей на складі». 

Задача 20. Розробити опис постановки задачі «Облік праці та заро-
бітної плати». 

Заняття 3. Технологія створення  
інформаційного забезпечення 

Мета заняття — засвоїти основні навички формування ін-
формаційного забезпечення та розробки класифікаторів і кодів 
техніко-економічної інформації. 

Для організації інформаційної взаємодії різноманітних ІС між 
собою, а також з різними групами користувачів дані потрібно 
відповідним чином однотипово описати в усіх системах на різних 
рівнях, тобто створити інформаційне забезпечення, єдине для 
всіх рівнів інформаційної системи та всіх користувачів. Для кож-
ного економічного об’єкта потрібно створити свою систему класи-
фікації і кодування — перелік описів і систем супроводження кла-
сифікаторів техніко-економічної інформації на економічному 
об’єкті. 

Існують два підходи до створення інформаційної бази (ІБ) — 
аналіз сутностей і синтез атрибутів. 

Аналіз сутностей передбачає спадний підхід, або «згори — 
донизу», який поділяє процес створення на чотири стадії: 

1) моделювання уявлень користувачів; 
2) об’єднання уявлень; 
3) складання та аналіз моделі (схеми); 
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4) реальне (фізичне) проектування. 
Синтез атрибутів передбачає зростаючий підхід, або «знизу — 

нагору», оскільки він починається із синтезу атрибутів найниж-
чого рівня, з яких формуються сутності та зв’язки верхнього рів-
ня. Виокремлюють чотири стадії такого підходу: 

1) класифікація атрибутів; 
2) композиція сутностей; 
3) формування зв’язків; 
4) графічне уявлення. 
Кожний з цих підходів має свої переваги й недоліки і визнача-

ється, виходячи з потреб проектування ІС. Для створення великих 
ІС, які структуровані, найприйнятнішим є аналіз сутностей, для ав-
тономних невеликих ІС без структури — атрибутний (локальний). 

Інформаційне забезпечення не можна успішно спроектувати 
без загального планування «згори — донизу» і детального проек-
тування «знизу — нагору». Погодження двох підходів, у свою 
чергу, не можна досягти без відповідної методики, загальні кон-
тури якої ми розглядаємо. 

Ефективне функціонування інформаційної системи об’єкта 
можливе лише за відповідної організації інформаційної бази — 
сукупності впорядкованої інформації, яка використовується при 
функціонуванні ІС і поділяється на зовнішньо- і внутрішньо-
машинну (машинну) бази. Однак потрібно насамперед встано-
вити, потрібна одна база даних чи кілька локальних, взає-
мозв’язана розподілена база даних, локальні файли чи їх 
комбінації і т. п. При цьому враховується інформація, що викори-
стовується для реалізації багатьох функцій, особливо в оператив-
ному режимі, активна інформація, тобто така, що використову-
ється багаторазово. 

Описуючи організацію інформаційної бази (РД 50—34.698–90), 
потрібно дати опис логічної і фізичної структур бази даних. 

Документ складається з двох частин: 
1) опис внутрішньомашинної ІБ; 
2) опис зовнішньомашинної ІБ. 
Кожна частина, в свою чергу, формується з таких розділів: 
1) логічна структура; 
2) фізична структура (для зовнішньомашинної інформаційної 

бази); 
3) організація ведення інформаційної бази. 
У розділі «Логічна структура» наводять опис складу даних, їх 

формати і взаємозв’язки між даними, в розділі «Фізична структу-
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ра» — опис обраного варіанту розміщення даних на конкретних 
машинних носіях даних. 

При описі структури внутрішньомашинної ІБ наводять пере-
лік баз даних і масивів та логічні зв’язки між ними. Для масиву 
інформації вказують логічну структуру масиву чи дають поси-
лання на документ «Опис масиву інформації». 

Описуючи структуру зовнішньомашинної ІБ, наводять перелік 
документів та інших інформаційних повідомлень, використання 
яких передбачено в системі, із зазначенням автоматизованих фу-
нкцій, при реалізації яких формується чи використовується цей 
документ. Якщо цю інформацію наведено в документах «Перелік 
вхідних сигналів і даних» і «Перелік вихідних сигналів», можна по-
силатися на ці документи. 

У розділі «Організація ведення інформаційної бази», описую-
чи внутрішньомашинну базу, наводять послідовність процедур 
при створенні й обслуговуванні бази із зазначенням у разі потре-
би регламенту виконання процедур і засобів захисту бази від 
руйнування і несанкціонованого доступу, а також зв’язків між 
масивами баз даних і масивами вхідної інформації. 

Описуючи зовнішньомашинну інформаційну базу, потрібно 
навести послідовність процедур по маршруту руху груп докуме-
нтів до передачі їх на обробку, а також описати маршрут руху 
вихідних документів. 

Методика проектування інформаційного забезпечення скла-
дається з трьох етапів. 

На першому етапі «Розробка рішень по інформаційній базі»: 
визначаються склад і обсяг нормативно-довідкової інформації; 
розробляються пропозиції щодо вдосконалення існуючого доку-
ментообігу; встановлюються структура бази даних, система збо-
ру і передачі інформації, а також приймаються рішення з органі-
зації і ведення бази даних; визначаються склад і характеристики 
вихідної і вхідної інформації (сигналів, документів, даних). 

На другому етапі «Вибір номенклатури і прив’язка системи 
класифікації і кодування інформації»: визначаються перелік ти-
пів інформаційних об’єктів, які підлягають ідентифікації в ІС, 
перелік необхідних класифікаторів; вибираються й розроблю-
ються класифікатори інформаційних об’єктів і системи кодуван-
ня; визначається система внесення змін і доповнень у класифіка-
тори; розробляються принципи й алгоритми автоматизованого 
ведення класифікаторів. 
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На третьому етапі «Розробка рішень щодо забезпечення об-
міну інформацією в системі» розробляється схема інформаційно-
го забезпечення. 

Методи організації і пошуку економічної інформації в умо-
вах її автоматизованої обробки потребують попередньої її класи-
фікації і кодування. 

Залежно від того, яким чином розглядається дана множина 
об’єктів — послідовно чи одночасно за всіма ознаками основи 
поділу — використовують ієрархічний чи фасетний метод кла-
сифікації. 

У процесі кодування об’єктів класифікації їх групуванням та 
ознакам за певними правилами присвоюють цифрові, літерні чи 
літерно-цифрові коди. Державними стандартами визначено чоти-
ри методи кодування: порядковий, серійно-порядковий, послідов-
ний і паралельний. 

Як методи класифікації, так і методи кодування самостійно 
практично не застосовуються. Аби скористатися перевагами різ-
них методів, на практиці використовують різні комбінації методів 
класифікації та кодування. Можливі комбінації визначаються їх 
взаємозв’язком, який дає певні конкретні структури, що викорис-
товуються у відповідних класифікаторах. Вибір тієї чи іншої 
комбінації залежить від призначення класифікатора і конкретних 
задач, при розв’язанні яких він використовуватиметься. 

У документації з інформаційного забезпечення РД 50–34.698–90 
(розділ 5 «Требования к содержанию документов с решениями по 
информационному обеспечению») мають міститися документи 
«Побудова системи класифікації і кодування» та «Опис систем 
класифікації і кодування», в яких по кожному об’єкту, що класи-
фікується, повинен наводитися опис методу кодування, структу-
ра і довжина коду, вказівки про систему класифікації та інші ві-
домості на вибір розробника. 

Для інформаційної сумісності різних систем потрібно викори-
стовувати однакові класифікатори. Вони можуть бути: державні 
(затверджені Держстандартом для застосування в ІС різних міні-
стерств і відомств); галузеві (введені в установленому порядку 
для використання в ІС даної галузі); підприємств (введений в 
установленому порядку для використання в ІС цього підприємст-
ва). Для цього створено Єдину систему класифікації і кодування 
техніко-економічної інформації (ЄСКК). Єдина система є частиною 
інформаційного забезпечення системи і становить сукупність 
взаємопов’язаних державних класифікаторів техніко-економічної 
інформації, системи їх ведення і нормативних документів для їх 
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розробки, впровадження, ведення, вдосконалення й контролю за 
впровадженням. Формуванням ЄСКК керує Держстандарт України. 

Методику створення класифікаторів економічної інформації 
можемо розглядати як сукупність організаційних, технічних та 
економічних заходів. Складається вона з чотирьох етапів: 

1-й на основі матеріалів обстеження об’єкта і технічного зав-
дання визначають необхідність створення конкретного класифі-
катора та його призначення і складають перелік необхідних кла-
сифікаторів; 

2-й на основі переліку необхідних класифікаторів, методичних 
матеріалів, вимог системи користувача і загальних параметрів 
створення інформаційної бази будують систему класифікації і 
кодування. При цьому: 

а) встановлюють найсуттєвіші ознаки, за якими систематизу-
ються інформаційні сукупності в конкретному класифікаторі; 

б) визначають значимість об’єктів, які кодуватимуться; 
в) обирають метод класифікації і систематизують інформацію 

в класифікаторі; 
г) обирають метод кодування, розробляють структуру коду і 

надають код кожній позиції номенклатури; 
ґ) загальний перелік номенклатур оформлюють у вигляді кла-

сифікаторів, в яких розміщують коротку інструкцію про порядок 
застосування кодів; 

д) розроблені класифікатори погоджують і затверджують у 
замовника і призначають підрозділи і осіб, відповідальних за ве-
дення класифікатора. 

Закінчують розробкою опису класифікатора і технічного за-
вдання на класифікатор. 

3-й на основі опису класифікатора, технічного завдання на йо-
го створення, опису програмної системи або документації на 
ППП розроблюють чи прив’язують ППП. На виході етапу маємо 
технологічну документацію на створення і ведення класифікато-
ра, ППП; 

4-й на основі технологічної документації, ППП і матеріалів 
обстеження об’єкта створюють класифікатор у пам’яті ЕОМ, 
який роздруковується і передається відповідним підрозділам для 
користування. 

Для функціонування інформаційної системи розроблюється 
технологія ведення класифікаторів, де потрібно розробити техно-
логії внесення нових записів, коригування старих, видалення ок-
ремих записів і при цьому, в разі необхідності, передбачити збе-
реження старих записів (ведення бази даних з історією). 
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Контрольні запитання
 

1.Поняття інформаційного забезпечення. 
2.Організація інформаційної бази. 
3.Види інформаційних масивів. 
4.Методика проектування інформаційного забезпечення. 

Задачі
 

Задача 1. Спроектувати структуру інформаційного забезпечення за-
дачі «Облік матеріальних цінностей на складі»: 

1) за умов стабільності ціни на матеріальні ресурси; 
2) за умов, коли ціни на матеріальні ресурси нестабільні. 

Задача 2. Спроектувати структуру інформаційного забезпечення за-
дачі «Облік праці та заробітної плати»: 

1) за умов стабільності нормативно-довідкової інформації; 
2) за умов, коли нормативно-довідкова інформація нестабільна. 
Задача 3. Визначити необхідні класифікатори і коди для задачі «Об-

лік матеріальних цінностей на складі». 

Задача 4. Визначити необхідні класифікатори і коди для задачі «Об-
лік праці та заробітної плати». 

Задача 5. Розробити код структурних підрозділів для машинобудів-
ного підприємства на базі різних методів кодування, оформити у вигля-
ді таблиці (див. форму): 

КЛАСИФІКАТОР СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

Група  
підрозділів 

Перелік 
підрозді-

лів 

Код 

порядковий серійно-порядковий 
послідов-

ний 
паралельний 

Задача 6. Розробити код для кодування всіх академічних груп КНЕУ 
(код має визначати форму навчання, спеціальність, курс, факультет, 
групу). 

Задача 7. Розробити класифікатор академічних груп КНЕУ. Для 
прикладу взяти не менше ніж дві форми навчання і три факультети. 
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Задача 8. Розробити код і класифікатор одиниць вимірів матеріаль-
них цінностей для машинобудівного підприємства. Передбачити чоти-
ри групи: вибір маси, довжину, обсяг та кількість. 

Задача 9. Розробити код матеріальних цінностей. 

Задача 10. Розробити код і класифікатор операції руху матеріальних 
цінностей на складах машинобудівного підприємства. 

Заняття 4. Технологія проектування  
вихідних інформаційних повідомлень 

Мета заняття — засвоїти навички проектування вихідних інфор-
маційних повідомлень. 

В умовах застосування найрізноманітніших інформаційних тех-
нологій необхідно забезпечувати сумісність інформаційних сис-
тем на різних рівнях, тому важливе значення мають розробка і 
впровадження в різних галузях уніфікованих систем інформацій-
них повідомлень, які складаються з документів на папері, відео-
кадрів тощо. 

Проектування форм і засобів виведення та відображення інфор-
мації в системах обробки даних та ІС є важливим питанням при 
створенні систем. 

Вихідна інформація ІС — це інформація, яка передається на 
об’єкт управління, персоналу чи в інші системи управління у ви-
гляді документів, зображень, даних і сигналів й отримується в 
результаті виконання функцій інформаційної системи. 

Форми носіїв вихідної інформації, оброблюваної за допомо-
гою обчислювальної техніки, залежать від експлуатаційних мож-
ливостей технічних засобів, які застосовуються, варіанта і повно-
ти обробки цієї інформації, її призначення і методів використання. 

У процесі проектування вихідних повідомлень необхідно вра-
ховувати: цілі, для яких вони використовуються; сфери та особ-
ливості їх використання; періодичність отримання; можливості 
засобів виведення інформації; характер предметної області; умо-
ви роботи з повідомленнями; контроль вірогідності складання; 
порядок оформлення і передавання користувачеві. 

Методика створення форм вихідної інформації складається 
з чотирьох етапів. 

1-й етап — визначення загального складу зведених показни-
ків, які виводяться за допомогою обчислювальної техніки. На 
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цьому етапі внаслідок аналізу встановлюється вся сукупність ви-
хідних показників, їх важливі характеристики і вимоги користу-
вача. За цими матеріалами визначаються необхідні для об’єкта 
зведені показники та їх характеристики, а також можливість 
отримання їх за допомогою ЕОМ. Встановлення складу зведених 
показників дуже важливе в з’ясуванні масивів бази даних. Тому 
одним із суттєвих принципів створення ІС є первісність вихідно-
го повідомлення. Складність робіт на цьому етапі полягає в необ-
хідності врахування як вимог усіх рівнів управління у взає-
мозв’язку, так і для об’єкта в цілому. 

2-й етап — встановлення змісту інформації, яка входить до 
окремих вихідних повідомлень. 

1. Встановлення однорідних показників, які потрібно отрима-
ти в однакові терміни використання і в одному підрозділі. 

2. Якщо вони застосовуються в кількох підрозділах, то визна-
чається кількість примірників. 

3. Об’єднання кількох простих повідомлень в одне з викорис-
танням можливостей обчислювальної техніки. 

4. Визначення атрибутів кожного вихідного повідомлення. Ро-
зробка розділу 2 документа «Опис постановки задачі». 

5. Необхідно передбачити найзручніший спосіб контролю за пра-
вильним їх складанням: спосіб балансування окремих граф, виве-
дення додаткових контрольних підсумків, інструкції з контролю. 

3-й етап — розробка ескізу форми кожного вихідного повідо-
млення. Може розроблятися така таблиця, де визначаються під-
порядкованість ознак і кількість отриманих підсумків. Для кож-
ної форми виведення інформації встановлюється зміст трьох зон 
(ГОСТ 6.10.4–84 «Придание юридической силы документам на 
машинном носителе и машинограмме, создаваемых средствами 
вычислительной техники». ГОСТ 2.004–79 «Правила выполнения 
конструкторских документов на печатающих и графических 
устройствах ЭВМ»): 

1 зона — заголовок чи титульний аркуш вихідного повідом-
лення, який виводиться одноразово чи частково повторюється на 
кожному аркуші (назва вихідного повідомлення, структурного 
підрозділу, період (дата), за який створюється даний документ, 
дата створення, місце підпису відповідальної за випуск докумен-
та особи); 

2 зона — назва граф та їх нумерація, які виводяться на кожно-
му аркуші (заголовки граф); 
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3 зона — основна предметна (інформаційна) частина, яка 
складає тіло вихідного повідомлення. До цієї зони включають ряд-
ки трьох видів: детальні, підсумкові чи їх поєднання. 

Детальні рядки містять дані, які є в записах масивів. Їх розмі-
щують у такому порядку (рис. 2): спеціальні, довідкові, групові 
та довідкові змінні, показники з масивів. 

За спаданням За зростанням 

Спеціальні 
ознаки 

Групові довідкові 
атрибути 

Додаткові 
Кількісні  
атрибути 

№ Цех Дільниця № пачки По цеху По дільниці 

Рис. 2. Розміщення атрибутів у вихідному повідомленні 

Підсумкові рядки містять кількісні й вартісні підсумки за пев-
ними ознаками, результати розрахунків. Вони розміщуються в 
основному за зростанням групових ознак. Їх розміщення зале-
жить від кількості контрольованих ознак, які передбачені умова-
ми виведення проміжних результатів (наприклад, по кожному ар-
кушу) та інших факторів, що визначаються замовником і 
користувачем. Кількісно-вартісні атрибути і показники розміщу-
ються в такому порядку: нормативно-розціночні, планові, факти-
чні й розрахункові. До підсумкових рядків різних ступенів необ-
хідно додатково включати текстові коментарі (наприклад, 
«усього за табельним номером...», «усього за складом ...»). 

Попередньо розраховують розміри граф, рядків, окремих ряд-
ків і всієї площі форми. Останню визначають з урахуванням роз-
мірів окремих елементів формулярів, максимальної значності чи-
сел для кожної графи, а також ширини інтервалів і літер 
друкуючого пристрою. Після цього вибирають стандартний фор-
мат, додатково коригують окремі розміри, виготовляють зразок, 
викреслюючи його в натуральну величину. 

Далі визначають, для яких випадків призначена форма, як нею 
користуватися, які документи замінює, порядок зберігання, які 
посадові особи обчислювального центру або хто відповідає за 
правильність складання форми, хто підписує її. 

4-й етап — погодження із заінтересованими службами, вне-
сення змін і затвердження у відповідальних осіб. Зміст і форму 
кожного вихідного повідомлення визначають, ураховуючи цілі, 
для яких воно призначене, сферу та особливості його викорис-
тання, періодичність отримання і т. ін. При цьому потрібно зва-
жати на особливості технічних засобів, програмного забезпечен-



 36 

ня, можливість попереднього запису вихідної інформації на маг-
нітні носії, використання діалогового режиму тощо. 

Контрольні запитання
 

1.Поняття системи документації. 
2.Класифікація форм і методів виведення інформації. 
3.Методика проектування форм вихідної інформації. 

Задачі
 

3адача 1. Розробити форми вихідних повідомлень для задачі «Облік 
матеріальних цінностей на складі». Описати їх призначення. 

Задача 2. Спроектувати вихідне повідомлення «Характеристика ко-
нтингенту працюючих на підприємстві за освітою» на основі масиву 
«KADR» (прізвище, ініціали, табельний номер, дата народження, стать, 
категорія, професія, розряд, освіта, код цеху, код бригади, код дільниці). 

Задача 3. Спроектувати вихідне повідомлення за формалізованим 
описом. 

Задача 4. Розробити форми вихідних повідомлень для задачі «Облік 
праці та заробітної плати». Описати їх призначення. 

Заняття 5. Технологія проектування  
вхідних інформаційних повідомлень 

Мета заняття — засвоїти навички проектування вхідних 
інформаційних повідомлень. 

Проектуванню форм вхідної інформації приділяється особлива 
увага. На цьому етапі можна скоротити обсяги даних, трудові ви-
трати на збирання, реєстрацію, передавання і перенесення інфор-
мації на машинні носії, значно підвищити вірогідність як вхідної, 
так і залежної від неї вихідної інформації. 

Вхідна інформація ІС — це інформація, яка надходить до ІС 
у вигляді документів, даних, сигналів і потрібна для виконання 
функцій ІС. 



 37 

Методика проектування може мати свої особливості залежно 
від того, розроблюють уніфіковані типові чи оригінальні докумен-
ти, які будуть використовуватись на одному об’єкті. 

Методика проектування вхідних документів складається з 
чотирьох етапів з урахуванням усіх раніше розглянутих вимог: 

1-й етап — встановлення змісту кожного документа (склад 
атрибутів). Передбачає визначення складу атрибутів, які застосо-
вуються по кожній предметній області залежно від рівня управ-
ління, на якому використовуються документи, а також змісту ре-
зультативної інформації. Із загального складу атрибутів 
обирають атрибути конкретної форми первинного повідомлення. 
При цьому особливу увагу приділяють постійним атрибутам і 
тим, які переносяться на машинний носій; 

2-й етап — розміщення атрибутів на полі документа за обра-
ною формою побудови. Поле документа розбивається на зони, 
призначені для розміщення певних груп атрибутів, що мають, як 
правило, логічну залежність. Застосовують поєднання різних форм 
побудови: лінійну і табличну, лінійну та анкетну. Таким чином, 
дістаємо ескіз форми документа; 

3-й етап — проектування макета машинного носія. Цей етап 
наявний, якщо потрібно ув’язати між собою зміст машинного но-
сія і первинного інформаційного повідомлення; 

4-й етап — виготовлення документа, тобто розрахунок бланка 
документа, уточнення в користувача і затвердження у відповіда-
льних осіб. Потім настає черга виготовлення зразка документа 
відповідно до вимог стандартів для передачі в друкарню (напри-
клад, рис. 3). 

Форма МРП № 19—10 

ВИМОГА 

Номер Дата Код цеху Код складу 

    

Через кого замовив (хто дозволив) 

П.І.Б ___________________________________________________________  

Назва, сорт, профіль, розмір, марка __________________________________  

________________________________________________________________  
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Код матеріалу Одиниця вимірювання Затребувано Відпущено Ціна  

     
     
     

Відпустив______________________       Отримав_______________________ 
(підпис) (підпис) 

 
М.п. 

Рис. 3. Форма вимоги 

Раціональне проектування повідомлень передбачає скорочен-
ня кількості атрибутів, їх розміщення в логічній послідовності, 
зручність для обробки і в користуванні, а також зменшення кіль-
кості як самих документів, так і кількості аспірантів у них. 

Контрольні запитання
 

1. Загальні вимоги до проектування вхідних інформаційних повідо-
млень. 

2. Суміщення первинних документів і тих, що читаються машиною. 
3. Форми побудови зон вхідних повідомлень. 
4. Методика проектування вхідних інформаційних повідомлень. 

Задачі
 

Задача 1. Опрацювати вхідні повідомлення для задачі «Облік мате-
ріальних цінностей на складі»: 

1) за умов стабільності ціни на матеріальні ресурси; 
2) за умов, коли ціни на матеріальні ресурси нестабільні. 

Задача 2. Опрацювати вхідні повідомлення для задачі «Облік праці 
та заробітної плати»: 

1) за умов стабільності нормативно-довідкової інформації; 
2) за умов, коли нормативно-довідкова інформація нестабільна. 

Заняття 6. Технологія проектування  
зв’язку «користувач — ПЕОМ» 
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Мета заняття — засвоїти навички проектування зв’язку 
«користувач — ПЕОМ». 

Зв’язок (інтерфейс) — це сукупність засобів і правил, які за-
безпечують взаємодію між користувачем, ЕОМ і програмами. 

Можна виокремити три поняття: спілкування користувача з 
комп’ютером, спілкування комп’ютера з користувачем, подання 
користувацького зв’язку. 

Ефективність зв’язку полягає, по-перше, в швидкому, наскі-
льки можливо, розвитку в користувача простої концептуальної 
моделі взаємодії. Цього можна досягти через узгодження. Концеп-
ція узгодження виходить з того, що при роботі з комп’ютером у 
користувача формується система очікування однакових реакцій 
на однакові дії. По-друге, в конкретності й наочності зв’язку, що 
забезпечується застосуванням різноманітних засобів відображен-
ня інформації. Тому зв’язок може бути узгоджено в трьох аспек-
тах: фізична узгодженість; синтаксична узгодженість; семантич-
на узгодженість. Такі характеристики реальної системи як конст-
руктивні особливості обладнання, якість розробки діалогу, 
доступність, надійність і чутливість системи можуть суттєво по-
ліпшувати чи погіршувати ставлення до неї користувача. 

Також при розробці діалогу необхідно: 
1) ретельно аналізувати вхідні й вихідні дані; 
2) знати можливості і мати апаратні й програмні засоби; 
3) бути послідовним, мати свої прийоми і розробляти «сім’ю» 

програм, які працюють однаково; 
4) користуватися загальноприйнятими принципами розробки 

діалогу; 
5) «розуміти» задачу і користувача. 
Будь-який текст повідомлення можемо описати такими пара-

метрами: ЩО? ДЕ? ЯК? 
ЩО потрібно вивести, тобто рядок символів, що містить 

склад повідомлення. 
ДЕ текст має бути розміщений, тобто позиція на пристрої ви-

ведення. 
ЯК текст повинен бути виведений, тобто список атрибутів, що 

визначають формат даних, які виводяться, а також додаткові допомі-
жні параметри (колір, світлова пульсація, підвищена яскравість і т. 
ін.). 

Виокремлюють чотири основні структури типів діалогу: запи-
тання і відповідь; меню; екранні форми; на базі команд. Придат-
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ність структури до діалогу можна оцінювати за такими основни-
ми критеріями: природністю; послідовністю; стислістю (корот-
кий); підтримкою користувача; гнучкістю. Усі чотири структури 
мало різняться, є різновидом структури типу «запитання — від-
повідь» і застосовуються залежно від специфіки задачі, вимог ко-
ристувача і можливостей обчислювальної техніки. 

Структура типу «запитання — відповідь» — це розумний 
компроміс для різних рівнів підготовки користувачів. Вона вико-
ристовується в таких випадках, коли: 

• діапазон вхідних величин надто великий для структури типу 
«меню» чи надто складний для структури на основі мови команд; 

• наступне запитання залежить від відповіді на попереднє, діа-
лог має багато відгалужень і на кожне запитання передбачається 
багато відповідей. 

Часто використовується в експертних системах. 
Структура типу «меню» використовується там, де: 
• діапазон можливих відповідей досить невеликий, і всі вони 

можуть бути явно відображені; 
• користувач повинен бачити всі можливі варіанти відповідей. 
Структура типу екранних форм зручна там, де можливо пе-

редбачити стандартну послідовність введення даних. 
Структура типу мови команд використовується там, де: 
• кількість значень для введення невелика і їх можна за-

пам’ятати; 
• обмежена кількість відповідей достатня для того, щоб іден-

тифікувати як необхідну задачу, так і потрібні дані. 
Інформацію, що виводиться на екран, необхідно поділити на 

окремі об’єкти з такими характеристиками (словник полів): 
1) зміст, що описує об’єкт. Кожний об’єкт повинен мати одно-

значне визначення, щоб користувач знав, до чого він зверта- 
ється; 

2) область (поле), в межах якого об’єкт відображається на ек-
рані (рядок, стовпчик, ширина, висота); 

3) множина атрибутів, що описують даний об’єкт (передній 
план, тло, контрастність і т. п.). 

Зовнішній вигляд екрана залежить від того, які поля повідом-
лень відображаються, в якому місці і з якими атрибутами. 

Область екрана, в якій розміщено об’єкт, має бути чітко виді-
лена, а число об’єктів — незначним, аби користувач не розгуб-
лювався при їх ідентифікації. 

Ітеративний процес розміщення даних на екрані складається з 
таких етапів: 
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1) вирішити, яка інформація, тобто які поля мають з’являтися 
на екрані; 

2) визначити головний формат цієї інформації; 
3) вирішити, де вона має з’являтися на екрані, тобто визначи-

ти область виведення для кожного поля; 
4) вирішити, які засоби потрібні для виділення полів, тобто 

які атрибути необхідні для кожного поля; 
5) розробити проект розміщення даних на екрані; 
6) оцінити ефективність цього розміщення. 
Цей процес повторюється доти, доки користувач не буде задо-

волений. При цьому на екрані має виводитися лише та інформа-
ція, яка дійсно потрібна користувачеві на даному етапі роботи. 

Інформацію потрібно розміщувати так, аби користувач міг пе-
реглядати екран у логічній послідовності й легко виводити потріб-
ну інформацію, ідентифікувати зв’язані групи інформації, розріз-
няти виняткові ситуації (повідомлення про помилки чи поперед-
ження), а також визначати, які дії з його боку потрібні (чи 
потрібні взагалі) для продовження виконання завдання. 

Інформація може розміщуватися в ієрархічній послідовності: 
екран, відеокадр, вікно, панель, поле. На екрані і у вікнах інфор-
мація зібрана за будь-якими ознаками, може розміщуватися у ви-
гляді панелей. До основних елементів панелі належать: елементи, 
що розділяють області; ідентифікатор панелі; заголовок панелі; 
інструкція; вказівки протяжки (скролінгу); область повідомлень; 
область команд; область функціональних клавіш. 

Для кожного поля, яке вводиться чи виводиться на екран, пот-
рібно визначити: область (поле), в межах якого об’єкт відобража-
ється на екрані (рядок, стовпчик, ширина, висота); множина ат-
рибутів, що описують даний об’єкт (передній план, тло, 
контрастність, звідки з’являється поле на екрані (з клавіатури, ав-
томатично, можлива корекція) і т. п.). 

Контрольні запитання
 

1.Чинники, які впливають на працю користувача. 
2.Класифікація складових діалогу. 
3.Критерії оцінки діалогу. 
4.Процеси введення—виведення. 
5.Діалогові режими та їх складові. 
6.Граматика діалогу та характеристики об’єкта на екрані. 
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7.Технологія проектування розміщення даних на екрані. 
8.Шаблон екрана. 
9.Підтримка користувача. 

10. Вивід всіх нормативно-довідкових даних на екран з бази даних. 

Задачі
 

Задача 1. Розробити форму прибуткового ордеру на екрані. 

Задача 2. Розробити форму наряду на екрані. 

Заняття 7. Технологія впровадження, супроводження  
та модернізація інформаційної системи 

Мета заняття — засвоїти технологію впровадження, супро-
водження та модернізації інформаційної системи. 

Роботи з введення в дію ІС згідно з ГОСТ 34.601–90 поділя-
ються на такі етапи: 

1. Підготовка об’єкта автоматизації до введення ІС в дію. 
1.1. Організаційна підготовка об’єкта до введення ІС в дію. При 

цьому складається графік підготовчих робіт з впровадження і 
план-графік проведення робіт з впровадження, а також визнача-
ється склад приймальної комісії. 

1.2. Реалізація проектних рішень з організаційної структури ІС: 
• розробка остаточного документообігу; 
• уточнення остаточного графіка здачі документів; 
• оформлення, погодження і затвердження документів, які 

підтверджують завершення підготовки об’єкта до введення ІС в 
експлуатацію; 

• виготовлення бланків первинних документів; 
• завершення перевірки програм та інструкцій. 
1.3. Забезпечення підрозділів об’єкта управління інструктив-

но-методичними матеріалами. 
1.4. Упровадження класифікаторів: 
• створення нормативно-довідкових баз даних; 
• розмноження класифікаторів. 
2. Підготовка персоналу, що передбачає його навчання і пере-

вірку здатності забезпечувати функціонування ІС: 
• консультації, наради, семінари з навчання користувачів; 
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• підготовка керівних робітників до впровадження ІС; 
• перевірка засвоєння користувачами інструкцій і технології 

роботи в ІС. 
3. Комплектація ІС виробами, які постачаються. Забезпечуєть-

ся отримання комплектуючих виробів серійного та одиничного 
виробництва, матеріалів і монтажних виробів. Провадиться вхід-
ний контроль їх якості. 

4. Будівельно-монтажні роботи: 
• виконання робіт з будівництва спеціалізованих будівель для 

розміщення технічних засобів і персоналу ІС; 
• спорудження кабельних каналів; 
• виконання робіт з монтажу технічних засобів і ліній зв’язку; 
• випробування змонтованих технічних засобів; 
• здача технічних засобів для проведення пуско-налагоджуваль-

них робіт. 
5. Пуско-налагоджувальні роботи: 
• автономне налагодження технічних і програмних засобів; 
• завантаження інформації в базу даних і перевірка системи її 

експлуатації; 
• комплексне налагодження всіх засобів системи. 
6. Проведення попередніх випробувань: 
• випробування ІС на роботоздатність і відповідність техніч-

ному завданню на основі програми й методики попередніх ви-
пробувань; 

• усунення недоліків і внесення змін у документацію на ІС, у 
тому числі експлуатаційну, згідно з протоколом випробувань; 

• оформлення акта про прийом ІС у дослідну експлуатацію. 
7. Дослідна експлуатація: 
• проведення дослідної експлуатації ІС; 
• аналіз результатів дослідної експлуатації ІС; 
• доопрацювання (в разі потреби) програмного забезпечення ІС; 
• додаткове налагодження (в разі потреби) технічних засобів ІС; 
• оформлення акта про завершення дослідної експлуатації. 
8. Проведення приймальних випробувань: 
• випробування на відповідність технічному завданню на ос-

нові програми і методики приймальних випробувань; 
• аналіз результатів випробування та усунення недоліків, ви-

явлених під час випробувань; 
• оформлення акта про передачу ІС у постійну експлуатацію. 
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Контрольні запитання
 

1.Організація та планування робіт із впровадження ІС у дію. 
2.Дослідна експлуатація. 
3.Приймально-здавальні випробування. 
4.Зміст випробувань. 
5.Здача ІС в промислову експлуатацію. 

Задачі
 

Задача 1. Визначити перелік робіт із впровадження APМ «Облік ма-
теріальних цінностей на складі». 

Задача 2. Визначити перелік робіт із впровадження АРМ «Облік 
праці та заробітної плати». 

Заняття 8. Управління технологічними процесами  
проектування інформаційної системи 

Мета заняття — навчитись організовувати процес проек-
тування ІС. 

У спеціалізованих організаціях по створенню інформаційних 
систем управління проектними роботами здійснюється на таких 
рівнях: керівник організації та його заступники; планово-вироб-
ничий відділ; керівники функціональних підрозділів; керівники 
проектів (головні конструктори); відповідальні виконавці (керів-
ники груп). 

Можуть створюватись малі підприємства або тимчасові коле-
ктиви по створенню ІС у складі: керівник (менеджер); системний 
аналітик (головний постановник); постановники; головний про-
граміст; системний програміст; прикладні програмісти; тестува-
льник; дизайнер; впроваджувач. 

При організації проектування розробник має відповісти на та-
кі запитання: 

1) в якій послідовності доцільно створювати проект; 
2) які спеціалісти і на яких етапах необхідні для розробки про-

екту; 
3) як забезпечити якісне документування проекту; 
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4) яким вимогам має відповідати проект, щоб забезпечити лег-
ке супроводження і модифікацію в процесі його функціонування; 

5) як забезпечити комплексне налагодження і тестування про-
грамного забезпечення; 

6) які методи контролю процесу проектування доцільно вико-
ристовувати; 

7) як і коли провадити контроль процесу проектування; 
8) як організувати колектив розробників; 
9) у який спосіб інформувати учасників проектування про стан 

проекту; 
10) як забезпечити виконання програмних та інформаційних 

зв’язків. 
Технологія створення ІС може складатися у вигляді контуру 

управління з 8 операцій: 1) побудова технологічної мережі; 2) виз-
начення оптимальної технологічної мережі; 3) планування ресур-
сів; 4) календарне планування; 5) визначення стратегії контролю; 
6) облік і контроль; 7) аналіз стану проекту і порівняння фак-
тичного виконання з плановим; 8) регулювання. 

При розробці технологічної мережі можемо використовувати 
сіткове планування. 

Сіткове планування — це метод планування робіт проектно-
го характеру, тобто робіт, в яких операції, як правило, не повто-
рюються. 

Цей метод дозволяє зробити аналіз проекту, який включає вели-
ку кількість взаємопов’язаних робіт, людей, підприємств, організа-
цій. Допомагає визначити ймовірнісну тривалість виконання робіт, 
їх вартість, можливу економію часу або коштів, а також з’ясувати, 
виконання яких робіт не можна відкласти, не затримуючи тим са-
мим виконання проекту в цілому. Метод сіткового планування мо-
же бути використаний для складання календарного плану виконан-
ня робіт, що задовольняє існуючим обмеженням забезпечення 
ресурсами. 

Аналіз проекту здійснюється в три етапи: 
1. Поділ проекту на ряд окремих робіт (операцій), з яких потім 

складається логічна схема (сітковий графік). Під роботою розумі-
ємо діяльність або процес, виконання якої потребує витрат часу 
та/або інших ресурсів. 

2. Оцінювання часових параметрів сіткового графіка, а саме: 
тривалості виконання кожної роботи; складання календарного 
плану виконання проекту і виокремлення робіт, які визначають 
завершення проекту в цілому. 
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3. Оцінювання потреб кожної стадії аналізу в ресурсах; перег-
ляд плану виконання з урахуванням забезпеченості ресурсами 
або перерозподіл грошових та інших ресурсів, що поліпшує план. 

Розглянемо кожний з цих етапів окремо. 
Побудова сіткового графіка. 
Головні елементи сіткового графіка — події та роботи. 

Подія — це результат, стан системи під час досягнення пев-
ної початкової, проміжної або кінцевої мети розробки. Подія не 
має тривалості в часі. 

Початку графіка відповідає перша подія, кінцю — завершальна 
подія (їх може бути кілька), решта подій є проміжними. Події від-
повідають вершинам сіткового графіка і позначаються кільцями. 

Робота — це тривалий за часом процес, необхідний для здій-
снення події. 

На сіткових графіках ті чи інші роботи позначаються стрілка-
ми. Кожній роботі відповідає пара подій — початкова та кінцева. 

Першим кроком в аналізі будь-якого проекту є впорядкування 
робіт, які в нього входять, з виокремленням безпосередньо випе-
реджаючих робіт, тобто тих, виконання яких повинно бути закін-
чено раніше, ніж почнеться дана робота. Логічна послідовність 
виконання робіт зображується у вигляді сіткового графіка. З точ-
ки зору теорії графів, сітковий графік являє собою сітку, тобто скін-
чений зв’язаний орієнтований граф без петель з одним джерелом 
та одним або кількома стоками. 

Розглянемо такі обов’язкові умови побудови сіткового графіка: 
1) тільки перша подія не має вхідних стрілок, тільки заверша-

льна — вихідних. Якщо подія за своїм характером проміжна, во-
на повинна мати як вхідні, так і вихідні стрілки; 

2) кожна робота повинна мати початкову та кінцеву події; 
3) на графіку не повинно бути окремих ділянок, які не пов’язані 

роботами з рештою операцій на графіку (умова зв’язаності сітково-
го графіка); 

4) на графіку не повинно бути контурів і петель, оскільки вони 
по суті означають, що умовою початку певної роботи є її закін-
чення. Якщо контур виникає (а в складних мережах це трапляєть-
ся досить часто), необхідно повернутися до початкових даних і 
переглянути склад і послідовність робіт, домагаючись усунення 
контуру; 

5) будь-які дві події повинні бути, по-перше, безпосередньо 
пов’язані не більш ніж з однією роботою. При виявленні на гра-
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фіку паралельних робіт (рис. 3а) вводяться фіктивна подія і фік-
тивна робота (подія 2 і робота 2-2 на рис. 3б), а одна з паралель-
них робіт замикається на цю подію. 
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Рис. 3. Ситуації в сітковому графіку 

Другий випадок, коли потребується введення фіктивних робіт, 
— це відображення залежності подій, не зв’язаних реальними ро-
ботами. Припустимо, наприклад, що роботи а і в (рис. 3в) можуть 
виконуватися незалежно одна від одної, але потребують одних і тих 
же виконавців або устаткування. Отже, робота в не може початися, 
поки не звільняться виконавці або устаткування після виконання 
роботи a. Ці обставини вимагають введення фіктивної роботи с. 

Третій випадок — неповна залежність робіт. Наприклад, ро-
бота с (рис. 3г) вимагає для свого початку завершення робіт а і в, 
але робота d зв’язана тільки з роботою в і від роботи а не зале-
жить. Тоді для правильного зображення залежності робіт потріб-
но ввести фіктивну роботу х і фіктивну подію 3, як показано на 
рис. 3д. 

У всіх трьох наведених випадках фіктивні роботи не мають 
тривалості в часі, однак без їх включення кількісний аналіз сітко-
вого графіка може дати неправильні результати. 

Четвертий випадок введення фіктивних робіт — відображення 
реальних відстрочок і очікувань. У ряді технологічних процесів 
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вимагається природне затвердіння, висихання, дозрівання, бро-
діння тощо, коли реальна робота людей та обладнання не вико-
нується, але наступний етап робіт до певного моменту починати-
ся не може. В подібному випадку в сітковий графік вводяться 
фіктивні роботи, які мають відповідну тривалість у часі. 

Приклад 1. Фірма уклала договір про обґрунтування ство-
рення інформаційної системи. У таблиці виокремлено десять ро-
біт, які необхідно виконати для аргументації створення інформа-
ційної системи. Для кожної роботи фахівці вказали також, які 
інші роботи повинні її випереджувати. Наприклад, робота Г може 
починатися тільки після завершення роботи А, а для початку ро-
боти Ж потрібне завершення робіт В і Д. Фахівці визначили та-
кож вірогідну тривалість виконання кожної роботи в днях. Пот-
рібно побудувати графік послідовності виконання робіт. 

ПЕРЕЛІК РОБІТ 

Найменування 
робіт 

Безпосередньо виперед-
жаючі роботи 

Тривалість 
роботи, дні 

Події 

початкова кінцева 

А — 3 1 2 

Б — 8 1 3 

В — 5 1 4 

Г А 9 2 5 

Д Б 11 3 4 

Е Б 6 3 6 

Ж В, Д 7 4 5 

3 В, Д 4 4 6 

І Г, Ж 12  5 7 

К Е, 3 10 6 7 

Розв’язування. За даними перших двох стовпчиків таблиці уявимо пос-
лідовність робіт у вигляді орієнтованого графу. Графік на рис. повністю 
відповідає вихідним умовам (робота г йде після а, а е після б тощо). 
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Рис. 4. Сітковий графік прикладу 

Тепер можна задати вершинам графіка номери; це і будуть події сіт-
кового графіка. Їх кількість дорівнює семи (після цього формулюють 
назви подій, наприклад, «аналіз джерел», «обстеження» тощо). Почат-
кова і кінцева події для кожної роботи наведені в двох останніх стовп-
чиках таблиці. Далі позначимо роботи за номерами початкової та кін-
цевої подій, наприклад, робота а — це робота 1—2, б — робота 1—3 і 
т. д. На сітковому графіку початкова подія певної роботи повинна мати 
менший номер, ніж кінцева. Аналіз побудованого графіка показує, що 
графік відповідає всім згаданим умовам. Однак він не повністю впоряд-
кований. 

Впорядкування сіткового графіка полягає в такому розташуванні 
подій і робіт, при якому всі роботи-стрілки спрямовані тільки праворуч. 
У кожному вертикальному «шарі» впорядкованого графіка знаходяться 
події, що мають попередні події тільки в шарах, розташованих ліворуч. 

Для виокремлення шарів і повного впорядкування графіка на рис. 4 
застосуємо таку процедуру. До першого шару віднесемо першу подію 1 
і умовно викреслимо всі роботи, які з неї починаються (1—2, 1—3, 1—4). 
Події, що залишились без вхідних стрілок (2 та 3), утворюють другий 
шар сіткового графіка. Знову викреслюємо події 2 і 3 разом з роботами, 
що з них виходять (2—5, 3—4, 3—6). Одержуємо третій шар сіткового 
графіка. Аналогічно виділяють всі інші шари сіткового графіка. Остан-
ній шар утворюється завершальною подією 7. 

У просторовому розміщенні подій бажано намагатися, щоб стрілки 
не перетиналися (як, наприклад, на рис. 4). Остаточно одержуємо впо-
рядкований сітковий графік на рис. 6, який чіткіше відображає послідо-
вність робіт. 

Оцінювання часових параметрів сіткового графіка. 
Кожна робота сіткового графіка (крім фіктивних робіт) потре-

бує для виконання витрат часу, трудових і матеріальних ресурсів. 
Важливий етап сіткового планування — аналіз сіткового графіка 
за критерієм часу. Розглянемо основні принципи такого аналізу. 

Послідовність робіт мережі, для якої кінцева подія однієї ро-
боти збігається з початковою подією наступної за нею роботи, 
називається шляхом. Розрізняють кілька видів шляхів: 

• повний, або просто шлях — шлях від першої події до завер-
шальної (на графіку рис. 5 йому відповідають шляхи 1—2—5—7, 
1—4—5—7, 1—4—6—7, 1—3—4—5—7, 1—3—4—6—7, 1—3—
6—7); 

• шлях, що передує певній події, шлях від першої події до за-
даної; 

• шлях, що йде після даної події, шлях від заданої події до за-
вершальної; 
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• шлях між двома будь-якими подіями; 
• критичний шлях — найдовший шлях між першою і заверша-

льною подіями (1—3—4—5—7). Їх у сітковому графіку може бу-
ти кілька. 

Повна тривалість виконання всього комплексу робіт дорівнює 
тривалості критичного шляху. 

Основними параметрами сіткового графіка є ранні та пізні тер-
міни настання подій. За їх значеннями можна розрахувати решту 
параметрів сіткового графіка: терміни раннього і пізнього почат-
ку і закінчення робіт, резерви часу для подій та робіт. Покажемо 
визначення цих параметрів у загальному вигляді. 

Припустимо, що певна робота і-j виходить зі своєї початкової 
події і і входить в її завершальну подію j. Тривалість цієї роботи 
tіj вважатимемо заданою. 

• Ранній термін tp(j) настання завершальної події j дорівнює 
підсумку раннього терміну tp(і) настання початкової події і та 
тривалості самої роботи і-j. Якщо з події j виходить кілька робіт, 
то з усіх розрахованих сум обирають найбільшу. Для першої по-
дії приймається tp(1)=0, для всіх інших 

tp(j) = max [tp(і) + t(іj)].  (1) 

• Пізній термін tп(і) настання події і дорівнює різниці між пі-
знім терміном tп(j) настання події j та тривалістю роботи і-j. Як-
що з події і виходить кілька робіт, то вибирають найменшу з усіх 
розрахованих різниць. Для завершальної події к tp(к)= tп(к), для 
всіх інших 

tп(і) = mіn [tп(j) – t(іj)].  (2) 

Починаючи з останньої події, можна за наведеною фор-
мулою послідовно визначити терміни настання всіх некритич-
них подій. 

• Резерв часу R(і) настання події і визначається різницею між 
пізнім і раннім термінами, тобто 

R(і) = tn(і) – tp(і).  (3) 

• Вільний резерв часу Rв(іj) настання роботи і-j визначається 
за допомогою віднімання від раннього терміну tp(j) настання кін-
цевої події j тривалості t(іj) самої роботи і-j та раннього терміну 
tp(і) настання початкової події і, тобто 

Rв(іj) = tр(j) – t(іj) – tp(і). (4) 
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• Повний резерв часу Rп(іj) роботи і-j визначається за допомо-
гою віднімання від пізнього терміну tp(j) настання кінцевої події j 
тривалості t(іj) самої роботи і-j та раннього терміну tp(і) настання 
початкової події і, тобто 

Rп(іj) = tп(j) – t(іj) – tp(і). (5) 

Оцінювання потреб у ресурсах. Визначення резервів часу 
подій і робіт сіткового графіка має важливе значення не тільки 
для етапу його розробки й коригування, але й для контролю ходу 
виконання проекту. По-перше, в проекті можуть з’явитися «вузь-
кі» місця з погляду забезпечення одночасно впроваджуваних ро-
біт трудовими або матеріальними ресурсами. Припустимо, що в 
аналізі сіткового графіка на рис. 5 визначилися труднощі в ком-
плектуванні виконавцями в період після 8-го дня, коли повинні 
починатися роботи 3—4 і 3—6 і продовжуватися робота 2—5. 
Тоді для усунення дефіциту виконавців можна відстрочити поча-
ток роботи 3—6, яка має значний вільний резерв часу. Така від-
строчка досягається на сітковому графіку веденням фіктивної ро-
боти. 

По-друге, в попередньо складеному графіку загальний час ви-
конання робіт може виявитися вищим за директивно встановле-
ний термін. Щоб вкластися в час, треба скоротити тривалість де-
яких робіт критичного шляху. Звичайно, цього можна досягти, 
але за умов залучення на критичні роботи додаткових ресурсів. Їх 
можна виявити за рахунок збільшення тривалості некритичних 
робіт, причому розраховані резерви часу окреслять межу, до якої 
це збільшення припустиме. Однак треба враховувати, що зі ско-
роченням тривалості критичних робіт і збільшенням некритич-
них сам критичний шлях може змінитися. 

По-третє, в процесі проектування часто виникають відхилення 
від намічених термінів виконання робіт і настання подій. Для не-
критичних робіт і подій фактичне запізнення проти побудованого 
сіткового графіка може ніяк не позначитися на термінах вико-
нання всього проекту, якщо запізнення вкладається у межі резер-
вів часу. Значення цих резервів показує, чи може виявлене запіз-
нення зірвати графік виконання робіт у цілому і його слід запо-
бігти або воно припустиме і не потребує додаткових втручань. 

Приклад 2. Розрахувати часові параметри сіткового графіка, 
побудованого в прикладі 1 (рис. 5). 
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Рис. 5. Сітковий графік з часовими параметрами 

Розв’язування. 
Очікувана тривалість кожної роботи наведена в таблиці до прикладу 1. 

Ці дані проставлені біля стрілок-робіт на рис. 5. Сіткові графіки не пот-
ребують дотримування масштабу, тобто довжина стрілок жодним чи-
ном не відповідає тривалості робіт. Кожне коло-подію розділимо на чо-
тири сектори і запишемо у верхньому секторі номер події. Часові 
параметри сіткового графіка розраховуємо в такій послідовності. 

Крок 1. Визначення ранніх термінів настання всіх подій сіткового 
графіка. Термін настання першої події вважатимемо нульовим. Оскіль-
ки робота 1—2 триває 3 дні, подія 2 наступить через 3 дні після початку 
роботи. Аналогічно знаходимо, що для настання події 3 потрібно 8 днів 
(ранні терміни настання подій записані в лівих секторах кіл на рис. 5). 

Для події 4 вхідними є дві роботи 1—4 і 3—4. Перша з них закінчу-
ється через 5 днів після початку всього комплексу робіт. Робота 3—4 
може початися тільки після початку події 3, тобто через 8 днів після 
вхідної події, і потребує для свого виконання 11 днів. Усього від першої 
події до завершення роботи 3—4 проходить 19 днів. Оскільки подія 4 
не може відбутися раніше закінчення роботи 3—4, раннім терміном йо-
го настання можна вважати 19-й день. 

Перейдемо до події 5. Вона настає після завершення робіт 2—5 і 4—5. 
Перша з них завершується через 3 + 9 = 12 днів, друга — через 19 + 7 = 26 
днів. Більший з цих термінів — 26 днів — і є очікуваним терміном на-
стання події 5. Аналогічно визначаємо ранні терміни настання подій 6 
та 7. Остання подія 7 настає через 38 днів після початку всього компле-
ксу робіт. За формулою (1) ці розрахунки зводяться до: 

tp(1) = 0; 
tp(2) = 3; 
tp(3) = 8; 
tp(4) = max (5,19) = 19; 
tp(5) = max (11,26) = 26; 
tp(6) = max (23,14) = 23; 
tp(7) = max (38,33) = 38. 
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На першому кроці розрахунку сіткового графіка отримана важлива кі-
лькісна характеристика — очікувана тривалість усього комплексу робіт (38 
днів). Ця цифра не виходить безпосередньо з даних про тривалість окре-
мих робіт (див. табл.), а може бути визначена на основі сіткового графіка, 
який враховує взаємозв’язок і послідовність усіх накреслених робіт. 

Крок 2. Визначення критичного шляху. Прямуючи від останньої по-
дії до першої, прослідкуємо, звідки виник термін 38 днів. З двох робіт, 
які входять у подію 7, визначила цей термін робота 5—7, яка почина-
ється з настанням події 5 (26 днів) і триває 12 днів. У свою чергу, тер-
мін настання події 5 визначила робота 4—5 (19 + 7 = 26 днів). Термін 
настання події 4 безпосередньо пов’язаний з роботою 3—4, а події 3 — 
з роботою 1—3. 

Від першої події до завершальної можна побудувати кілька шляхів 
різної довжини. Наприклад, на рис. 5 такими шляхами є: 1—2—5—7 — 
загальною довжиною 3 + 9 + 12 = 24 дні; 1—4—6—7 — довжиною 5 + 4 +  
+ 10 = 19 днів та ін. З усіх можливих шляхів найбільшу довжину в часі 
(38 днів) має критичний шлях 1—3—5—7, який ми знайшли на графіку, 
пересуваючись крок за кроком від останньої події до першої. Події та 
роботи, що розташовані на критичному шляху, теж називаються кри-
тичними. 

Збільшення часу виконання будь-якої критичної роботи веде до від-
строчки завершення всього проекту, в той час як затримка з виконан-
ням некритичних робіт може ніяк не позначитися на терміні настання 
останньої події. 

Звідси можна дійти важливих практичних висновків. Керівники 
проекту повинні приділяти першочергову увагу вчасному виконанню 
критичних робіт, забезпеченню їх необхідними трудовими і матеріаль-
ними ресурсами, щоб не зірвати термін завершення всього проекту. 
Якщо термін за попередньо складеним графіком виявився більшим за 
директивний, то для його зменшення необхідно вивчити можливість 
скорочення саме критичних, а не будь-яких інших робіт. Якщо врахува-
ти, що в реальних сіткових графіках мереж критичні роботи становлять 
лише 10—15 % загальної кількості робіт, то стає зрозумілішим, яким 
ефективним є метод критичного шляху. 

Сітковий графік може містити не один, а кілька критичних шляхів. 
Коли б, наприклад, на графіку робота 6—7 тривала не 10, а 15 днів, то 
поряд із знайденим був би ще один критичний шлях: 1—3—4—6—7. 
Скільки б не було на графіку критичних шляхів, усі роботи, які лежать 
на них, безпосередньо впливають на термін настання останньої події. 

Крок 3. Розрахунок пізніх термінів настання подій. Якщо для кри-
тичних подій жодні відстрочки їх настання неприпустимі без загрози 
зриву термінів виконання всього проекту, то для некритичних подій та-
кі відстрочки можливі. 

На сітковому графіку всього дві некритичні події: 2 та 6. Подія 6 на-
стає за графіком через 23 дні після початку робіт, але могла б наступи-
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ти і через 28 днів: якщо до 28 додати 10 днів на роботу 6—7, то одер-
жимо 38 днів, отже, термін настання події 7 не буде порушений. Якщо 
подія 6 настане через 29 днів, це призведе до відстрочки завершення 
всього комплексу робіт. Таким чином, 28 днів — це найпізнішій допус-
тимий термін настання події 6. 

Подія 2 завершиться через 3 дні після початку робіт, але наступна за нею 
критична подія 5 наступить через 26 днів, і цей термін не буде порушений, 
якщо подія 2 наступить через 17 днів після першої події (26 – 9 = 17). 

Отже, некритичні події поряд з ранніми термінами настання мають 
найпізніші терміни настання подій (на рис. 5 вони показані праворуч у 
секторах-колах, де записані терміни подій). Для критичних подій ці тер-
міни збігаються. Розрахунки можна проводити за формулою (2): 

tп(6) = [tп(7) – t(6—7)] = 38 – 10 = 28; 
tп(2) = [tп(5)) – t(2—5)] = 26 – 9 = 17. 

Крок 4. Розрахунок резервів часу настання подій. Різниця між пізні-
ми та ранніми термінами настання некритичних подій складає резерв 
часу настання некритичної події. Так, подія 2 має резерв часу 14 днів, 
подія 6—5 днів (на рис. 5 ці резерви показані в нижніх секторах кіл). Ці 
розрахунки виконуються за формулою (3): 

R(2) = 17 – 3 = 14; R(6) = 28 – 23 = 5. 

Крок 5. Розрахунок резервів часу настання робіт. Некритичні робо-
ти теж мають резерви часу свого виконання. Розглянемо, наприклад, 
роботу 3—6. Початкова для неї подія 3 настає через 8 днів, а кінцева 
подія 6 — через 23 дні після початку робіт. Термін настання події 6 не 
був би порушений, якби робота 3—6 продовжувалась 15 днів (на 9 днів 
довше її тривалості за графіком). Ці 9 днів складають так званий віль-
ний резерв часу роботи 3—6. Вільний резерв часу Rв(іj) настання робо-
ти і-j визначається за формулою: Rв(іj) = tр(j) – t(іj) – tp(і). 

Вільний резерв часу роботи 6—7 становить 5 днів (38 – 10 – 23 = 5), 
роботи 1—4 — 14 днів (19 – 5 – 0 = 14), роботи 2—5 — 14 днів (26 – 9 – 
– 3 = 14). Роботи 1—2 і 4—6, хоча є некритичними, вільних резервів 
часу не мають. На рис. 5 вільні резерви часу показані в круглих дужках 
біля стрілок-робіт). Критичні роботи резервів часу не мають. 

Резерви часу робіт можна визначити інакше. Розглянемо знову роботу 
3—6. Якщо її подовжити з урахуванням вільного резерву до 15 діб, то вона 
завершиться до настання раннього терміну події 6, який становив 23 дні. 
Але робота 3—6 могла б тривати й 20 днів. Однак, за такою її тривалістю 
подія 6 наступить не в ранній, а в найпізніший допустимий термін — 28 
днів, що все рівно не порушує терміну виконання всього проекту. 

Таким чином, з урахуванням пізніх термінів настання завершальних 
подій роботи можуть мати не тільки вільні, але й повні резерви часу свого 
виконання. Роботи 1—2, 4—6 вільного резерву не мають, але їх повний ре-
зерв відповідно дорівнює 14 і 5 дням. Повні резерви часу там, де вони від-
різняються від вільних резервів, показані на рис. 5 у квадратних дужках. 
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Необхідно зазначити суттєву різницю між повними та вільними резер-
вами часу. Останні можна використати (відстрочити початок або подовжи-
ти час виконання робіт) за всіма роботами сіткового графіка одночасно. 
Тоді всі роботи і шляхи стають критичними, а терміни настання подій, в 
тому числі останньої, не змінюються. Повні резерви часу використовувати 
одночасно не завжди можливо. Повні резерви часу робіт 1—2 і 2—5 ста-
новлять по 14 днів. Можна використати будь-який з них, але не обидва ра-
зом, оскільки загальна тривалість цих робіт дорівнює 3 + 14 + 9 + 14 = 40 
днів і подія 5 наступить на 14 днів пізніше встановленого терміну. 

Оптимізація сіткового графіка. В аналізі сіткового графіка 
за критерієм часу згадувалося про те, що у разі необхідності зага-
льний термін виконання проекту може бути скорочено за рахунок 
зменшення тривалості робіт критичного шляху. Тривалість робіт 
некритичного шляху, які мають резерви часу, може бути збіль-
шена без порушення загального терміну виконання проекту. 
Скорочення або подовження тривалості робіт пов’язане зі збіль-
шенням або зменшенням витрат на ці роботи. Існування різних 
варіантів сіткових графіків з різним рівнем витрат дозволяє гово-
рити про можливість пошуку оптимальних варіантів за певними 
критеріями оптимальності. Наприклад, для заданого терміну за-
вершення всього комплексу робіт треба знайти найдешевший ва-
ріант його досягнення або варіант прискорення виконання ком-
плексу робіт, який потребує мінімального збільшення витрат. 

Контрольні запитання
 

1.Рівні управління проектуванням ІС. 
2.Контур управління проектуванням ІС. 
3.Побудова раціональних планів проектування ІС. 
4.Оперативне управління проектними роботами. 
5.Структура АРМ-організатора проектування ІС. 
6.Структура БД АРМ-організатора проектування ІС. 

Задачі
 

Задача 1. Опрацювати план проведення робіт із проектуванням 
АРМ «Облік матеріальних цінностей на складі». 

Задача 2. Опрацювати план проведення робіт із проектуванням 
АРМ «Облік праці та заробітної плати». 
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Задача 3. На підприємстві передбачається за півтора року перевести 
на автоматизовану обробку даних управління матеріальних ресурсів. 

Увесь процес поділено на 12 етапів. Роботи мають бути виконані за 
період директивного часу. 

Трудомісткість здійснення кожного етапу і кількість проектуваль-
ників визначені і наведені в таблиці. Скласти сітковий графік виконан-
ня робіт і розрахувати тривалість кожного етапу в днях, загальний час 
на всі етапи та порівняти одержані дані з директивним. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ ПРОЕКТУВАЛЬНИХ РОБІТ 

Но-
мер 

етапу 
Етап 

Виконавці 
Трудомісткість, 

людино-днів 
кваліфікація кількість 

1 Підготовчий Інженер 3 90 

2 Обстеження об’єкта Інженер 3 180 

3 Розробка загального алгоритму 
Інженер-
економіст 

1 60 

4 Доопрацювання алгоритму 
Інженер-
економіст 

1 20 

5 Програмування Програміст 2 100 

6 Налагодження програм Програміст 2 120 

7 Проектування носіїв вхідної  
інформації 

Інженер 2 60 

8 Проектування бази даних Інженер 2 60 

9 Проектування носіїв вихідної  
інформації 

Інженер 2 80 

10 Розробка технологічного процесу Інженер 2 60 

11 Аналіз результатів Інженер 1 30 

12 Оформлення роботи Технік 2 30 

Задача 4. За даними таблиці побудувати варіанти сіткового графіка 
ведення підготовчих робіт, розрахувати необхідний час на їх виконання 
та визначити критичний шлях. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РОБІТ ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ 

№ 
п/п 

Найменування роботи 
Подія  Трива-

лість,  
тижнів початкова кінцева 
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№ 
п/п 

Найменування роботи 
Подія  Трива-

лість,  
тижнів початкова кінцева 

1. 
Розробка кваліфікаційного плану для 
членів групи проектування 

1 2 3 

2. Розробка плану підвищення кваліфікації 1 5 2 

3. 
Розробка документації для підготовки 
об’єкта для подальшого проектування 

1 3 4 

4. 
Комплектування груп і закріплення за 
ними об’єктів обстеження  

2 4 2 

5. Створення робочих груп 2 5 1 

6. 
Добір кадрів для участі в обстеженні 
об’єкта 

3 5 2 

7. 
Підготовка матеріалу до обстеження 
об’єкта 

3 6 2 

8. 
Попереднє знайомство проектувальни-
ка з об’єктом 

4 6 3 

9. 
Підвищення кваліфікації осіб, залуче-
них до обстеження об’єкта 

5 6 4 

10. 
Інструктаж учасників існуючого варіа-
нту обробки інформації 

6 7 2 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

За пропонованою проблемною сферою необхідно вивчити лі-
тературні та інші джерела і розробити форми вхідної і вихідної 
інформації. 

ПЕРЕЛІК ПРОБЛЕМНИХ СФЕР,  
РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЛЯ ВИКОНАННЯ  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Облік внутрішньоцехового переміщення деталей і збірних 
одиниць. 

2. Облік міжцехового переміщення деталей і збірних одиниць. 
3. Облік готової продукції. 
4. Облік прибуття основних засобів. 
5. Облік вибуття основних засобів. 
6. Облік надходження матеріальних цінностей на склад. 
7. Облік видачі матеріальних цінностей зі складу. 
8. Інвентаризація матеріальних цінностей на складі. 
9. Облік матеріальних цінностей в цеховій коморі. 

10. Облік малоцінних і швидкозношувальних предметів в екс-
плуатації. 

11. Облік основного складу працюючих фондів. 
12. Облік використання робочого часу. 
13. Облік праці та нарахування відрядної заpoбітної плати. 
14. Облік праці та нарахування заробітної плати бригадам. 
15. Облік браку. 
16. Нарахування премій. 
17. Облік листків непрацездатності. 
18. Облік касових операцій. 
19. Облік банківських операцій. 
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20. Облік розрахункових операцій. 
21. Облік попиту на готову продукцію. 
22. Облік договорів на постачання матеріальних цінностей. 
23. Облік праці та нарахування погодинної заробітної плати. 
24. Інвентаризація основних засобів. 
25. Застосування у виробі збірних одиниць та деталей власно-

го виробництва. 
26. Покупні вироби. 
27. Комплектація запасних деталей до виробу. 
28. Трудомісткість виробу за групами устаткування у розрізі це-

хів. 
29. Трудомісткість виробу за групами устаткування. 
30. Подетальні норми витрат матеріалу на виріб. 
31. Поопераційні розцінки на деталі й збірні одиниці. 
32. Нормативна потреба технічного оснащення на виготовлен-

ня виробу. 
33. Нормативні затрати праці та заробітної плати на виготов-

лення виробу в цеху. 
34. Нормативні затрати праці та заробітної плати на виготов-

лення виробу. 
35. Нормативна собівартість продукції. 
36. Заплановане завантаження виконавців (цехів, служб). 
37. Зміст робіт з виробу. 
38. План-графік робіт із виконавцями (цехами, службами). 
39. Виконання плану технічної підготовки виробництва. 
40. Невиконані роботи з освоєння технічних розробок. 
41. Оптимальні показники плану виробництва та випуску про-

дукції на рік. 
42. План виробництва нормативної чистої продукції на рік. 
43. Планова потреба основного устаткування для виробництва 

продукції та йoгo фактичне забезпечення. 
44. Коефіцієнти виробничої потужності та завантаженості те-

хнологічного обладнання цеху. 
45. Планова потреба матеріалів у специфікованій номенклату-

рі для виконання плану виробництва продукції на рік. 
46. Планова потреба матеріалів у збільшеній номенклатурі для 

виконання річного плану виробництва продукції. 
47. Планова потреба в електроенергії. 
48. Планова потреба в інструменті. 
49. Планова потреба в матеріальних цінностях на квартал. 
50. Потреба в основних робітниках і фонді заробітної плати 

на рік. 
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51. Планові суми від реалізації готової продукції. 
52. Планова собівартість товарної продукції за калькуляцій-

ними статтями витрат. 
53. Планові суми амортизаційних відрахувань на устаткування. 
54. Квартальний план випуску готової продукції для цеху. 
55. Календарно-планові нормативи цеху. 
56. Місячний план запуску та випуску деталі цехом. 
57. Графік запуску та випуску деталей за місяць. 
58. Завантаження та пропускна спроможність устаткування 

цеху за місяць. 
59. Ліміт матеріалів і комплектуючих виробів цеху. 
60. Лімітна карта. 
61. Планова потреба в інструментарії на місяць. 
62. Планова трудомісткість виробничої програми та фонд за-

робітної плати цеху за місяць. 
63. Планова трудомісткість виробничої програми та фонд за-

робітної плати підприємства за місяць. 
64. Забезпеченість виробничої програми основними робітни-

ками у розрізі професій і розрядів. 
65. Плановий обсяг випуску продукції підприємством за мі-

сяць згідно із показником нормативної чистої продукції. 
66. Облік належності та пересування основних засобів. 
67. Простої устаткування в цеху. 
68. Показники використання устаткування цеху. 
69. Розрахунок амортизаційних відрахувань. 
70. Розподіл амортизаційних відрахувань. 
71. Розподіл амортизаційних відрахувань за напрямами витрат. 
72. Платежі в бюджет за користувaння основними фондами. 
73. Виконання договорів постачальниками матеріальних цін-

ностей. 
74. Невідфактуровані поставки. 
75. Матеріали в дорозі. 
76. Надходження матеріальних цінностей на склад. 
77. Витрати матеріальних цінностей на складі. 
78. Оборотна відомість обліку наявності та надходження мате-

ріальних цінностей за синтетичними рахунками та субрахунками 
підприємства за місяць. 

79. Оборотна відомість обліку наявності та руху матеріальних 
цінностей у цеху за місяць. 

80. Відхилення фактичних витрат матеріальних цінностей. 
81. Облік малоцінних і швидкозношувальних предметів. 
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82. Облік малоцінних і швидкозношувальних предметів, що 
надійшли у підзвіт за табельними номерами цеху зa місяць. 

83. Облік малоцінних і швидкозношувальних предметів, що 
вибули з експлуатації або підзвіту. 

84. Облік і контроль малоцінних й швидкозношувальних пред-
метів, які знаходяться в експлуатації або підзвіті. 

85. Розподіл матеріальних цінностей за кодами виробничих 
витрат. 

86. Кількість прийнятих робітників на підприємство за видами 
прийому й категоріями персоналу за місяць. 

87. Кількість прийнятих робітників за професіями й структур-
ними підрозділами. 

88. Прийняті на роботу за табельними номерами, групами і ка-
тегоріями військового обліку. 

89. Кількість poбітників, що вибули з підприємства через зві-
льнення за категоріями персоналу. 

90. Кількість робітників, що вибули за професіями та структу-
рними підрозділами. 

91. Кількість робітників, що вибули за стажем роботи. 
92. Наявність робітників на підприємстві за категоріями, про-

фесіями та розрядами. 
93. Робітники, які навчаються у вищих і середніх спеціальних 

навчальних закладах. 
94. Облік запізнень на роботу. 
95. Облік передчасних виходів з роботи. 
96. Табель обліку робочого часу. 
97. Облік виробітку та нарахування відрядної заробітної плати 

по обліку за день або місяць. 
98. Облік нарахування заробітної плати робітникам з погодин-

ною оплатою праці. 
99. Облік нарахованої заробітної плати за середнім заробітком 

за табельним номером. 
100. Розподіл нарахованої заробітної плати за кодами виробни-

чих витрат. 
101. Розподіл нарахованої заробітної плати за видами оплат і 

цехами. 
102. Утримання державних податків за табельними номерами. 
103. Вкладиш в особову справу робітника. 
104. Випуск продукції цехом. 
105. Виконання виробничого плану підрозділами підприємства. 
106. Оборотна відомість надходження деталей і збірних оди-

ниць на складі. 
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107. Випуск продукції за категоріями. 
108. Здача продукції за пред’явленням. 
109.Облік браку. 
110.Поопераційний баланс надходження деталей. 
111.Незавершене виробництво. 
112.Надходження готової продукції на склад. 
113.Наявність виробів на складі. 
114.Переміщення виробів на складі. 
115.Виконання плану з відвантаження продукції за номенкла-

турою. 
116.Виконання плану за споживачами. 
117.Реалізація продукції. 
118.Товари, відвантажені з простроченими термінами оплати. 
119.Розшифровка видів операцій наявності та переміщення 

грошових коштів, кредитів і позичок на рахунках у банках. 
120.Облік і контроль грошових коштів за розрахунковими опе-

раціями з постачальниками, покупцями та іншими організаціями. 
121.Облік розрахунків з постачальниками та іншими організа-

ціями. 
122.Облік розрахунків іншими грошовими коштами. 
123.Утримання та внески із заробітної плати працюючих за 

видами. 
124.Випуск готової продукції за номенклатурою. 
125.Зведені показники планового і фактичного виробництва та 

випуску готової продукції за номенклатурою наростаючим під-
сумком з початку року. 

126.Виконання плану випуску готової продукції з початку мі-
сяця. 

127.Виконання договірних поставок готової продукції. 
128.Використання виробничого устаткування в цехах. 
129.Виконання договорів з постачальниками матеріальних 

цінностей. 
130.Забезпеченість кадрами у розрізі структурних підрозділів. 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ ЩОДО
ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ

 

1. Контроль за самостійною роботою студентів 

Студент має зробити таке: 
1.1. Виконати домашні завдання з автоматизації обліку праці 

та заробітної плати. 
1.2. За заданою проблемною сферою вивчити літературні та 

інші джерела і розробити форми вхідної і вихідної інформації. 

2. Контроль в аудиторії за роботою студентів 

Студент повинен виконати контрольне завдання з автоматиза-
ції обліку матеріальних цінностей на складі. 

Оцінка поточного контролю повідомляється студенту і вно-
ситься до журналу академічної групи. 

3. Завдання для перевірки знань 

1. Інформація по предметній області «Облік зарплати» має такі 
атрибути: прізвище робітника, табельний номер, номер документа, 
найменування технологічної операції, код технологічної операції, 
код деталі, код виробничих затрат, номер креслення, код цеху, вид 
оплати, кількість якісної продукції, кількість бракованої продукції, 
задана кількість продукції, розряд робітника, норма часу на одини-
цю продукції, розряд роботи, сума заробітної плати, розцінка, час, 
нормований за виконану роботу. Спроектувати форму індивідуа-
льного наряду на відрядну роботу в умовах обробки на ЕОМ та у 
разі відсутності бази даних нормативно-довідкової інформації 
(НДІ). Навести приклад заповнення. 

2. Інформація по предметній області «Облік зарплати» має такі 
атрибути: прізвище робітника, табельний номер, номер докумен-
та, найменування технологічної операції, код технологічної опе-
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рації, код деталі, код виробничих затрат, номер креслення, код 
цеху, вид оплати, кількість якісної продукції, кількість бракова-
ної продукції, задана кількість продукції, розряд робітника, нор-
ма часу на одиницю продукції, розряд роботи, сума заробітної 
плати, розцінка, час, нормований за виконану роботу. Спроекту-
вати форму індивідуального наряду на відрядну роботу в умовах 
обробки на ЕОМ та у разі наявності бази даних НДІ. Навести 
приклад заповнення. 

3. Дати характеристику атрибутів і формалізований опис пока-
зників: код складу, код одержувача, дата відвантаження, номер 
документа, кількість відвантаженої продукції, найменування про-
дукції, найменування одиниці продукції, код продукції, ціна за 
одиницю продукції, вартість відвантаженої продукції. 

4. Дати характеристику атрибутів і формалізований опис пока-
зників: код цеху, код дільниці, код деталі, найменування деталі, 
код технологічної операції, табельний номер, прізвище, ім’я, по 
батькові, кількість деталей, розцінка, сума заробітку. 

5. Дати характеристику атрибутів і формалізований опис пока-
зників: код деталі, номер документа, дата видачі документа, код 
технологічної операції, код виробу, найменування технологічної 
операції, номенклатурний номер матеріалу, норма витрат матері-
алу на одну деталь, кількість деталей на виріб, кількість матеріа-
лу на виріб. 

6. Дати характеристику атрибутів і формалізований опис пока-
зників: код матеріалу, одиниця виміру матеріалу, найменування 
матеріалу, код постачальника, ціна матеріалу за одиницю, план 
поставки, сума поставки, дата поставки. 

7. Дати характеристику атрибутів і формалізований опис показ-
ників: код деталі, код складу, норма запасу деталей на складі, кіль-
кість деталей, вартість деталей на складі, найменування деталей. 

8. Дати характеристику атрибутів і формалізований опис пока-
зників: код складу, код матеріалу, код постачальника, план пос-
тавки, кількість поставленого матеріалу, найменування матеріа-
лу, одиниця виміру матеріалу. 

9. Дати характеристику атрибутів і формалізований опис пока-
зників: код матеріалу, найменування матеріалу, одиниця виміру 
матеріалу, номер складської картки, норма запасу матеріалу, від-
хилення від норми запасу. 

10. Дати характеристику атрибутів і формалізований опис пока-
зників: код цеху, код деталі, код операції, найменування деталі, 
номер креслення, дата, номер документа, кількість задано, кіль-
кість браковано, кількість придатних, розцінка, сума заробітку. 
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11. Дати характеристику атрибутів і формалізований опис по-
казників: код готової продукції, найменування готової продукції, 
одиниця виміру, кількість затребувано, кількість відвантажено, 
ціна за одиницю, вартість відвантаженої продукції. 

12. Дати характеристику атрибутів і формалізований опис по-
казників: кількість матеріалу на складі, ціна матеріалу, наймену-
вання матеріалу, код матеріалу, одиниця виміру, вартість матері-
алу на складі, вартість усіх матеріалів на складі. 

13. На основі наведених формул розрахувати показники та ро-
зробити форму документа. Навести приклад заповнення. 
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14. На основі наведених формул розрахувати показники та ро-
зробити форму документа. Навести приклад заповнення. 
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15. На основі наведених формул розрахувати показники та ро-
зробити форму документа. Навести приклад заповнення. 
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16. На основі наведених формул розрахувати показники та ро-
зробити форму документа. Навести приклад заповнення. 
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17. Інформація по предметній області «Облік зарплати» має 
такі атрибути: прізвище робітника, табельний номер, номер до-
кумента, найменування технологічної операції, код технологічної 
операції, код деталі, код виробничих затрат, номер креслення, 
код цеху, вид оплати, кількість якісної продукції, кількість бра-
кованої продукції, задана кількість продукції, розряд робітника, 
норма часу на одиницю продукції, розряд роботи, сума заробітної 
плати, розцінка, час, нормований за виконану роботу. Код вироб-
ничих затрат має таку структуру: рахунок, субрахунок, код замо-
влення. Розробити форму документа «Розподіл нарахованої за-
робітної плати за кодами виробничих затрат». Навести приклад 
заповнення. 

18. Інформація по предметній області «Облік зарплати» має 
такі атрибути: прізвище робітника, табельний номер, номер до-
кумента, найменування технологічної операції, код технологічної 
операції, код деталі, код виробничих затрат, номер креслення, 
код цеху, вид оплати, кількість якісної продукції, кількість бра-
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кованої продукції, задана кількість продукції, розряд робітника, 
норма часу на одиницю продукції, розряд роботи, сума заробітної 
плати, розцінка, фактичний час на виконання роботи. Розробити 
форму документа про виконання норм виробітку робітниками по 
цехах. Навести приклад заповнення. 

19. Інформація по предметній області «Облік зарплати» має такі 
атрибути: прізвище робітника, табельний номер, номер документа, 
найменування технологічної операції, код технологічної операції, 
код деталі, код виробничих затрат, номер креслення, код цеху, вид 
оплати, кількість якісної продукції, кількість бракованої продукції, 
задана кількість продукції, розряд робітника, норма часу на одини-
цю продукції, розряд роботи, сума заробітної плати, розцінка, час, 
нормований за виконану роботу, код бригади. Розробити форму 
документа «Нарахування заробітної плати по табельних номерах» у 
розрізі цехів і бригад. Навести приклад заповнення. 

20. На основі масива «Основні засоби» (код основних засобів, 
найменування основних засобів, код цеху, інвентарний номер, 
дата випуску, дата введення в експлуатацію, первісна вартість, 
сума зносу, норма амортизації на капремонт, норма амортизації 
на відновлення). Розробити форму документа «Характеристика 
основних засобів по роках випуску в розрізі цехів». Навести при-
клад заповнення. 

21. На базі масиву KADR (код цеху, табельний номер, прізви-
ще, рік народження, дата прийняття на роботу, освіта, стать, код 
бригади) розробити форму документа «Характеристика контин-
генту працюючих» з аналізом кількості членів бригад і цехів за 
віком та освітою. Навести приклад. 

22. На базі масиву KADR (код цеху, табельний номер, прізви-
ще, рік народження, дата прийняття на роботу, освіта, стать, код 
бригади, категорія, професія, розряд) розробити форму докумен-
та «Характеристика персоналу на підприємстві по категоріях, 
професіях і розрядах». Навести приклад. 

23. На базі масиву KADR (код цеху, табельний номер, прізви-
ще, рік народження, дата прийняття на роботу, освіта, стать, код 
бригади, категорія, професія, розряд) розробити форму докумен-
та «Характеристика персоналу в цеху по категоріях, професіях і 
розрядах». Навести приклад. 

24. На базі масиву KADR (код цеху, табельний номер, прізви-
ще, рік народження, дата прийняття на роботу, освіта, стать, код 
бригади) розробити форму документа «Характеристика контин-
генту працюючих» з аналізом кількості членів бригад і цехів за 
статтю та освітою. Навести приклад. 
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25. У масиві «Накладна» такі атрибути: номер документа, дата 
виписки документа, код складу, код одержувача, код операції ру-
ху готової продукції, код готової продукції, найменування гото-
вої продукції, одиниця виміру, кількість затребувано, кількість 
відпущено, вартість, ціна, обґрунтування ціни, підписи осіб, що 
отримали та відпустили матеріал, а також головного бухгалтера. 
Розробити форму документа «Відвантаження готової продукції». 
Визначити три гуртові ознаки та підсумки по них. Навести прик-
лад. 

26. У документі «Накладна» такі атрибути: найменування до-
кумента, номер документа, дата виписки документа, код складу, 
код одержувача, код операції руху готової продукції, код готової 
продукції, найменування готової продукції, одиниця виміру, кі-
лькість затребувано, кількість відпущено, вартість, ціна, обґрун-
тування ціни, підписи осіб, що отримали та відпустили матеріал, 
а також головного бухгалтера. Розробити форму даного докуме-
нта за умов обробки на ЕОМ та якщо є база даних з НДІ. Навести 
приклад. 

27. У документі «Накладна» такі атрибути: найменування до-
кумента, номер документа, дата виписки документа, код складу, 
код одержувача, код операції руху готової продукції, код готової 
продукції, найменування готової продукції, одиниця виміру, кі-
лькість затребувано, кількість відпущено, вартість, ціна, обґрун-
тування ціни, підписи осіб, що отримали та відпустили матеріал, 
а також головного бухгалтера. Розробити форму документа за 
умов обробки на ЕОМ та якщо немає бази даних з НДІ. Навести 
приклад. 

28. На базі масива «Матеріал» (код гурту матеріалів, код мате-
ріалу, найменування матеріалу, одиниця виміру, ціна, код складу, 
норма запасу на складі, кількість матеріалу на складі) розробити 
форму документа «Понаднормативні залишки матеріалів на 
складі» по складах, гуртах матеріалів, матеріалу (матеріал збері-
гається тільки на одному складі) та всього на підприємстві. Наве-
сти приклад. 

29. На базі масива «Матеріал» (код гурту матеріалів, код мате-
ріалу, найменування матеріалу, одиниця виміру, ціна, код складу, 
норма запасу на складі, кількість матеріалу на складі) розробити 
форму документа «Дефіцит матеріалів на складі» по складах, гу-
ртах матеріалів, матеріалу (матеріал зберігається тільки на одно-
му складі) та всього на підприємстві. Навести приклад. 

30. Розробити форму документа «Відомість зведених втрат 
від браку по підприємству» з підрахунками кількості та вартості 
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по матеріалу, замовленнях, цехах та в цілому по підприємству. 
Навести приклад. 

31. На базі масиву DOGOV (код постачальника, номер догово-
ру, номер розрахункового рахунку, найменування постачальника, 
код матеріалу, ціна за одиницю матеріалу, план поставки на рік з 
розбивкою по кварталах, кількість поставленого матеріалу) роз-
робити форму документа «Постачальники, які не виконали до-
мовленості» з відображенням кількості та вартості недопоставле-
ного матеріалу по постачальниках та всього по підприємству. 
Навести приклад. 

32. Вибрати метод кодування та закодувати прізвища працю-
ючих. Табельні номери привласнювати тільки один раз при всту-
пі на роботу та використовувати всіма підрозділами. На підпри-
ємстві працює 9000 осіб. Кількість прізвищ за алфавітом 
поділена таким чином: А—182, Б—188, В—210, Г—195, Е—289,  
Ж—124, З—453, К—580, Л—990, М—860, Н—430, О—291,  
П—625, Р—480, С—531, Т—735, У—125, Ф—93, Х—86,  
Ц—488, Ю—487, Я—738. Навести приклад. 

33. На підприємстві є такі підрозділи: основне виробництво — 
30, допоміжне виробництво — 10, відділи — 25, склади — 12, 
непромислове виробництво та господарство — 12. Побудувати 
коди підрозділів підприємства, за якими можна визначити їх ви-
ди. Навести приклад. 

34. У розділі звіту підприємства про виконання плану по праці 
є перелік видів прийому на роботу та причин звільнення працю-
ючих: види прийому — за організованим набором, які закінчили 
професійні училища, переведені з інших підприємств, прийняті 
самим підприємством, які закінчили вищі та середні спеціальні 
навчальні заклади; причини звільнення — переведені на інші 
підприємства, звільнені у зв’язку із закінченням робіт чи термі-
ном договору, у зв’язку з виходом на пенсію, на навчання, призо-
вом до збройних сил, за власним бажанням, за порушення трудо-
вої дисципліни. Вибрати метод кодування, визначити його 
переваги та недоліки, закодувати і навести приклад. 

35. На підприємстві 20 підрозділів та 3000 працюючих: у най-
більшому — 800, в інших — від 50 до 500. Спроектувати код та-
бельного номера, який би дозволив визначити підрозділ працюю-
чого, стать та індивідуальний номер. У разі звільнення 
працюючого його табельний номер неможливо призначати іншо-
му працюючому цілий рік. Навести приклад. 

36. На підприємстві є такі професії: токарі, слюсарі, такелаж-
ники, електрозварювальники, ковалі, теслі, малярі, фрезеруваль-
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ники, шліфувальники, модельники т. ін. Всього 105 професій. 
Вибрати метод кодування професій, визначити його переваги та 
недоліки і навести приклад. 

4. Критерії оцінювання 

Основне оцінювання набутих студентами знань відбувається 
на іспиті. Екзаменаційний білет включає 8 запитань і одну зада-
чу. Розроблені і схвалені на засіданні кафедри екзаменаційні бі-
лети друкуються на спеціальних бланках (форма У-5.09), затвер-
джуються завідувачем кафедри «Інформаційні системи в 
економіці». 

Кожен студент отримує окреме екзаменаційне завдання, запи-
тання якого переписує у бланк письмової роботи, де наводить ві-
дповіді на них і розв’язує задачу. 

Після закінчення письмового іспиту роботи здаються викла-
дачеві і перевіряються та оцінюються членами екзаменаційної 
комісії. Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-баль-
ною системою з подальшим переведенням у традиційну для фік-
сації оцінки в нормативних документах вищих навчальних зак- 
ладів. 

Кожне питання оцінюється за такою шкалою: 10, 5, 0 балів. 
Задача оцінюється за такою шкалою: 20, 15, 10, 5, 0 балів. 
Оцінювання рівня знань здійснюється за такими критеріями: 
• відмінному рівню (10 балів) відповідає виявлення всебіч-

ного системного і глибокого знання програмного матеріалу; 
засвоєння інформації з лекційного курсу, основної і додаткової 
літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами та 
інструментарієм, передбаченими програмою; вміння викорис-
товувати їх для вирішення як типових, так і нетипових про-
блемних ситуацій; 

• задовільному рівню (5 балів) відповідає виявлення знання 
основного програмного матеріалу; засвоєння інформації в основ-
ному з лекційного курсу; володіння основним понятійним апара-
том, методами та інструментарієм, передбаченими програмою, 
вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, до-
пускаючи окремі непринципові помилки; 

• незадовільному рівню (0 балів) відповідає виявлення знач-
них прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; воло-
діння окремими поняттями, методами та інструментарієм, припу-
скаючись при їх використанні принципових помилок. 
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Задача оцінюється за такими критеріями: 
• 20 балам відповідає повністю правильно вирішена задача з 

прикладом; 
• 15 балам відповідає повністю правильно вирішена задача з 

прикладом, при цьому припускаються окремі непринципові по-
милки: 

• 10 балам відповідає правильно вирішена задача, але допу-
щено кілька незначних помилок, які принципово не впливають на 
ход її рішення; 

• 5 балам відповідає неправильно вирішена задача, але хід 
рішення задачі вірний; 

• 0 балам відповідає неправильно вирішена задача, в ході рі-
шення якої припущено грубих помилок, що виявляє значні про-
галини в знаннях основного програмного матеріалу. 

Для традиційного оцінювання знань для фіксації оцінки в но-
рмативних документах приймається така шкала: 

1) 100—85 балів — оцінка «відмінно»; 
2) 80—65 балів — оцінка «добре»; 
3) 60—50 балів — оцінка «задовільно»; 
4) нижче 50 балів — оцінка «незадовільно». 
Процедура проведення фахового іспиту, структура екзамена-

ційних завдань і спосіб бальної оцінки будуть доведені до студе-
нтів не пізніше ніж за 15 днів до випробування. 

Виконані студентами роботи перевіряються в той самий день і 
оцінюються кожним членом комісії, а голова комісії підсумовує 
результати та оголошує їх студентам. За однакової кількості го-
лосів голос голови комісії є вирішальним. 

Усі суперечливі питання щодо підсумкових результатів дер-
жавного іспиту розглядаються і вирішуються відповідною комі-
сією. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Форма № М-4 
Підприємство 

ПРИБУТКОВИЙ ОРДЕР № 805 

10.09.01  
Прийнято через_____________________  

Довіреність №_____від __________20____р. 
Рахунок-фактура №____від 05.09.01 

Вид  
операції  

Склад  
Код чи найменування 

постачальника 

10 73 0170 

 

Балансовий 
рахунок 

Найменування, 
сорт, розмір 

Номенклатур-
ний номер 

Одиниця 
Кількість за 
документом 

Кількість прийнято Ціна Сума 

05.02 Нітроемаль 3186001 кг 300.00 300.00 10.00 3000.00 

05.02 Червона масляна 3186003 кг 500.00 500.00 11.00 5500.00 

        

        

        

        

        

Здав____________________________________ Прийняв_______________________________ 
 

Реєстраційний номер рахунку _____________ Кореспондуючий рахунок___________ Сума___________ 



 

Додаток 2 

Бухгалтер__________________________ 

Типова форма № М-10 

ВИМОГА №________ «_____» _________________20____р. 

Вид операції Склад Об’єкт одержувач ШПЗ Б/рахунок 

60 71 24 400114 05/01 

 

Через кого Петрова Н.І.  Бухгалтер_________________________ 
 

Затребував Іванчук К.Г.  Дозволив_________________________ 

Номенклатурний  
номер 

Одиниця Найменування, сорт, розмір Кількість затребувано Кількість відпущено Ціна Сума 

1020030 кг Сталь ст. 20030 100.00 100.00 6.00 600.00 

1020045 кг Сталь ст. 30045 200.00 200.00 5.00 1000.00 

       

       

       

       

       

Відпустив_________________________________   Одержав___________________________________ 



 

Додаток 3 

На одержання зі складу 18  Номенклатурний номер 
На вересень 2001 р. цехом 3  Лімітна картка № 203 
ліміт на місяць 13000 ціна 25.00 
Начальник відділу постачання  І. П. Сидоров Начальник планової групи  К. Г. Шуть 

№ 
п/п 

Дата 

Потреба Видано 

Залишок 
Завідуючий 

складом 
Одержувач 

розмір кількість через кого начальник цеху розмір 
кількість  
літерами 

1 02.09  200 Корін Г. Н.  200  12800   

2 03.09  300 Корін Г. Н.  300  12500   

3 04.09  200 Корін Г. Н.  200  12300   

           

           

           

У тому числі перевитрати за картками дозволу __________________________________________________ 

Начальник цеху  ______________________________________  

Перевірив  ___________________________________________  
Віза ПДО  

 ____________________________________________________  
Віза ОГТ  

Списати на  __________________________________________  суму 

Головний бухгалтер  ___________________________________  



 

Додаток 4 

ОБОРОТНО-ПОРІВНЯЛЬНА ВІДОМІСТЬ РУХУ МАТЕРІАЛЬНИХ  
ЦІННОСТЕЙ СКЛАДУ 90 за вересень 2001 р. 

Номер  
документа 

Операція 

Вхідний  
залишок 

Прибуток Видаток 
Вихідний  

залишок за  
документацією 

Залишок, що  
значиться за кар-
ткою складського 

обліку 

Відхилення  
(+, –) 

кіль-
кість 

сума 
кіль-
кість 

сума 
кіль-
кість 

сума 
кіль-
кість 

сума 
кіль-
кість 

сума 
кіль-
кість 

сума 

7805322 Вугілля т 20.00 

200 31   9.00 180.00         

391 52     5.50 110.00       

117 52     1.50 30.00       

  50.00 1000.00 9.00 180.00 7.00 140.00 52.00 1040.00 53.50 1070.00 1.50 30.00 

7805311 Дизельне паливо т 330.00 

  8.00 2640.00 2.00 660.00 3.50 1155.00 6.50 2145.00 6.5 21.45   

Разом за рахунком  3640.00  840.00  1295.00  3185.00  3215.00  30.00 

Усього за складом  3640.00  840.00  1295.00  3185.00  3215.00  30.00 



 

Додаток 5 

ВІДОМІСТЬ АНАЛІЗУ ЗАПАСІВ  
МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ НА СКЛАДІ_______ на ______________ 

Матеріал За нормою Фактично Відхилення (+, –) 

найменування код одиниця кількість вартість кількість вартість кількість вартість 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Разом по складу    *  *  * 

Усього по підприємству    *  *  * 



 

Додаток 6 

ВІДОМІСТЬ ЗАЛИШКІВ ЗАПАСІВ  
МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ НА СКЛАДІ_______ на ______________ 

Матеріал 

найменування код назва одиниці виміру кількість ціна вартість 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Разом по складу     * 

Усього по підприємству     * 
 



 

Додаток 7 

ВІДОМІСТЬ ПРИХОДУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ  
НА СКЛАД___________ за _____________________ 

Матеріал 
Поста-

чальник 

Ціна  
постачаль-

ника 

Кіль-
кість 

Вартість 

найменування код 
оди-
ниця 

за ціною  
підприємства 

за ціною  
постачальника 

відхилення  
(+, –) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Разом по постачальнику      * * * 

Усього по рахунку      * * * 



 

Додаток 8 

Цех 
Дільниця, 

відділ 
Зміна Вид оплати 

Робітник, 
бригада 

Прізвище, ініціа-
ли, бригадир 

Категорія Професія Розряд 
Табельний 

номер 

          

НАРЯД № ____________________ НА ВІДРЯДНІ РОБОТИ 

на ______________ 20___ р. 

Дата 

Шифр 
Опис 

роботи 
Роз-
ряд 

Оди-
ниця 

Задано 
кіль-
кість 

Прийнято Норма, шт. Усього 

витрат виробу операції 
придат-

них 
брако-
ваних 

час розцінка сума 
нормо-
годин 

              

              

              

              

              

              

              

Дата видачі наряду « ___ « ___________ 20 __ р. Нормувальник ____________ Контролер ВТК __________ 

Для бригадного розрахунку 
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