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ВСТУП 
 

Дисципліна “Інформаційні системи в менеджмен-
ті” призначена для підготовки бакалаврів, що нав-
чаються за спеціальністю “Менеджмент організа-
цій”. 

Мета вивчення дисципліни — набуття студентами 
знань з побудови та функціонування інформаційних 
систем у менеджменті (ІСМ) на рівні підприємств та 
організацій України за умов переходу до ринкової 
економіки. 

У результаті вивчення дисципліни студенти набу-
вають необхідних знань і навичок із застосування  
інформаційних систем для автоматизації обробки  
інформації і підтримки прийняття рішень у менедж-
менті. 

Завдання вивчення дисципліни полягають у набутті 
студентами знань з питань створення ІСМ, змісту їх 
компонентів і можливостей їх використання у різних 
галузях менеджерської діяльності; вміння розробляти 
постановку та алгоритм задач менеджменту, здійс-
нювати постановку задачі та вибір комп’ютерної під-
тримки для неструктурованих задач менеджменту,  
застосовувати сучасні технологічні засоби при ство-
ренні інформаційної бази та виконанні конкретних 
функцій управлінської діяльності. 

Дисципліна є однією з дисциплін програми підго-
товки бакалаврів з менеджменту на підприємстві. 
Вивчення дисципліни спирається на знання з таких 
базових дисциплін, як “Менеджмент організацій”, 
“Основи інформаційних систем” та інші. 
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1. ТИПОВА ПРОГРАМА 
 

Тема 1. Вступ до курсу 
“Інформаційні системи в менеджменті” 

 
Зміст і напрямки менеджменту. Інформаційне забезпечення ме-

неджменту. Еволюція та перспективи розвитку інформаційних сис-
тем менеджменту.  

Предмет і зміст курсу. Зв’язок з іншими навчальними дисциплі-
нами. 

 
 

Тема 2. Концептуальні основи 
інформаційних систем менеджменту 

 
Поняття і мета створення ІСМ. Принципи створення і функціо-

нування ІСМ.  
Структура ІСМ, функціональна та забезпечувальна частини. 

Структуризація функцій менеджменту при автоматизації обробки 
інформації.  

Системи підтримки прийняття рішень та експертні системи в 
менеджменті. 

Постановка та алгоритмізація задач менеджменту. 
 
 

Тема 3. Реалізація принципів нової інформаційної 
технології в ІСМ 

 
Суть і принципи нової інформаційної технології.  
Концепція автоматизованої обробки інформації у середовищі 

локальних обчислювальних мереж (ЛОМ). Види топології побудови 
ЛОМ. Розподілена обробка та розподілені бази даних. Організація 
обробки інформації з використанням моделі “клієнт—сервер”. Ме-
режі АРМ управлінського персоналу. 

 
 
Тема 4. Інформаційна система виробничого менеджменту 

 
Організаційно-функціональна структура мережі АРМ управління 

виробництвом. Склад і зміст інформаційної бази. 
Автоматизація технічної підготовки виробництва. Автоматизація 

формування виробничих програм. Автоматизація розв’язання задач 
оперативного управління виробництвом на підприємстві: інформа-
ційні зв’язки, постановки та алгоритми рішення задач, комп’ютерна 
технологія обробки даних. 
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Тема 5. Автоматизація розв’язання комплексу задач 
з обліку та аудиту господарської діяльності підприємства 

 
Організаційно-функціональна структура мережі АРМ з обліку та 

аудиту. Склад і зміст інформаційної бази. 
Постановки та алгоритми розв’язання задач автоматизації обліку 

та аудиту основних засобів, праці і заробітної плати, виробництва 
готової продукції, матеріальних цінностей і фінансово-розрахунко-
вих операцій, калькулювання собівартості продукції. Автоматизація 
складання бухгалтерської звітності. Інформаційні зв’язки задач. 

 
 

Тема 6. Інформаційна система фінансового менеджменту 
 
Інформаційна база фінансового менеджменту. Склад задач фі-

нансового менеджменту та інформаційні зв’язки із задачами обліку 
та аудиту. 

Автоматизація аналізу фінансової звітності організації. Комп’ю-
терна підтримка прийняття рішень з вибору проектів капіталовкла-
день і вибору джерел фінансових ресурсів. 

 
 

Тема 7. Інформаційна система управління маркетингом  
 
Інформаційна база маркетингу. Склад задач маркетингу та інфо-

рмаційні зв’язки із задачами виробничого менеджменту й обліку та 
аудиту. 

Автоматизація маркетингових досліджень. Комп’ютерна підтрим-
ка прийняття рішень з вибору асортименту продукції. Комп’ютерна 
підтримка прийняття рішень з розподілу продукції та формування 
цін. 

 
 

Тема 8. Інформаційна система управління 
персоналом організації 

 
Склад і зміст інформаційної бази з кадрового планування.  
Автоматизація планування потреби в персоналі. Інформаційні 

зв’язки із задачами виробничого менеджменту й обліку та аудиту. 
Комп’ютерна підтримка прийняття рішень з проблем планування 
заходів кадрової політики організації. 

 
 
Тема 9. Інформаційна система підприємницької діяльності 
 
Організаційне забезпечення підприємницької діяльності. 
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Структура розподіленої бази даних підприємницької діяльності. 
Комп’ютерна підтримка прийняття рішень з вибору напрямків під-
приємницької діяльності. 

2. БЛОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ “ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 

В МЕНЕДЖМЕНТІ” 
 

2.1. Методичні поради до вивчення дисципліни 
 

Тема 1. Вступ до курсу “Інформаційні системи в менеджменті” 
 
Вивчення інформаційних систем менеджменту (ІСМ) передусім 

передбачає дослідження організації машинної обробки управлінсь-
кої інформації в розрізі існуючих функціональних напрямків мене-
джерської діяльності на підприємстві та в організації. Предметною 
областю ІСМ є менеджмент підприємства (організації), який об’єд-
нує сукупність принципів, засобів і форм управління, спрямованих 
на оптимальне використання матеріальних, трудових та фінансових 
ресурсів підприємства з метою одержання найкращих господарсь-
ких результатів. Тому вивчення дисципліни студентами базується на 
набутих при вивченні попередніх курсів знаннях щодо змісту, фун-
кцій і напрямків менеджменту.  

На структуру функціональної частини ІСМ впливають такі фун-
кції менеджменту, як планування, організовування, координування, 
контроль і мотивація. Вони втілюються в автоматизованих компле-
ксах задач планування, прийняття рішень, обліку та аудиту. Основ-
ними типами або напрямками менеджменту на підприємстві тради-
ційно є загальний менеджмент, виробничий менеджмент, маркетинг, 
фінансовий менеджмент. Відповідно до цих напрямків в ІСМ ство-
рюються підсистеми певного функціонального призначення. 

Менеджерська діяльність як процес вироблення та прийняття 
управлінських рішень грунтується на інформації про стан господар-
ських об’єктів і хід виробництва. Від якості цієї інформації, від її 
повноти, достовірності, своєчасності залежить якість менеджменту, 
дієвість управлінського впливу на об’єкти управління. До інформа-
ції з боку менеджменту висувається низка вимог, а саме: стислість, 
чіткість формулювань, своєчасність надходження; задоволення пот-
реб конкретних керівників; точність і достовірність, правильний 
відбір первісних відомостей, оптимальність систематизації і безпе-
рервність збору та обробки відомостей. 

У складі комп’ютеризованої інформаційної системи менеджмен-
ту сукупність інформації та засобів її подання утворює підсистему 
інформаційного забезпечення, яка структурно складається з мето-
дичних матеріалів зі створення та ведення інформаційного забезпе-
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чення, класифікаторів, кодифікаторів інформації та інформаційної 
бази на паперових та машинних носіях.  

При вивченні курсу “Інформаційні системи в менеджменті” не-
обхідними є знання та практичні навички роботи з інформаційними 
сукупностями, набуті при вивченні курсу “Основи інформаційних 
систем”, а саме: знання про логічну структуру даних та її взає-
мозв’язок з фізичною структурою даних, уміння визначати реквізи-
ти-основи та реквізити-ознаки та поєднувати їх в економічні показ-
ники; уміння класифікувати та кодувати інформаційні об’єкти з 
використанням відповідних методів, практичні навички проекту-
вання форм вихідних документів. 

Предметом вивчення дисципліни “Інформаційні системи в ме-
неджменті” є організація і технологія автоматизованого розв’язання 
задач менеджменту в умовах інформаційної системи. У розвитку ін-
формаційних систем менеджменту виділяють окремі етапи, пов’яза-
ні зі змінами, які відбувалися у складі їхньої забезпечувальної час-
тини та у її функціональних можливостях. У процесі розвитку 
машинної інформаційної бази відбувся перехід від подання її у ви-
гляді окремих незалежних між собою локальних файлів до представ-
лення у вигляді бази даних, тобто інтегрованої сукупності пов’язаних 
між собою файлів даних, якими управляє система керування базою 
даних. 

У галузі автоматизованих розрахунків перехід здійснюється від 
програм, які створювалися спеціально для кожної окремої задачі і 
реалізовували повністю формалізований алгоритм, до створення баз 
моделей, які мають у своєму складі широкий набір функцій та алго-
ритмів різних рівнів складності і дають змогу автоматично сформу-
вати той чи інший алгоритм розрахунку залежно від функціональ-
них потреб. 

Такий розвиток технологічних засобів обробки інформації спри-
чинив поступовий перехід від автоматизованих систем управління з 
позадачним підходом до автоматизації функцій управління, який 
полягав у створенні для кожної задачі свого алгоритму і набору ін-
формаційних масивів, до сучасних багатофункціональних інформа-
ційних систем і систем підтримки прийняття рішень, прикладами 
яких є такі потужні інформаційні системи, як R/3, Baan, “Галакти-
ка”. Тому вивчення інформаційних систем менеджменту базується 
на матеріалі тем “Організація машинної інформаційної бази”, 
“Управлінські інформаційні системи”, “Системи підтримки прий-
няття рішень”, “Організаційно-методичні основи створення та фун-
кціонування інформаційних систем” курсу “Основи інформаційних 
систем”. 
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Тема 2. Концептуальні основи інформаційних систем 
менеджменту 

 
В управлінні слід розрізняти процеси інформаційні та організа-

ційні, пов’язані з реалізацією управлінських рішень. Говорячи про 
автоматизовані системи у сфері економіки, розуміють саме автома-
тизовані інформаційні системи, призначені для автоматизації інфо-
рмаційних процесів в економічних галузях. Інформаційна система 
менеджменту — це різновид інформаційної системи (ІС), її конкре-
тизація щодо області застосування, тобто менеджменту. 

Важливим питанням створення ІСМ є визначення її складу та 
функцій. У складі ІСМ виділяють забезпечувальну та функціональ-
ну частину. У функціональній структурі виділяють такі елементи: 
функціональна підсистема, блок, комплекс задач, задача. Склад фу-
нкціональних підсистем залежить від прийнятої структуризації 
управлінських робіт, групування задач, вирішуваних об’єктом ав-
томатизації.  

Функціональна підсистема ІСМ — це відносно самостійна час-
тина системи, яка характеризується певним цільовим призначенням, 
підпорядкованістю, відокремленістю інформаційної бази, методич-
ною спрямованістю результатних показників і вироблених рішень й 
спеціалізацією робіт апарату менеджерів. В ІСМ виділяють такі го-
ловні підсистеми: ІС стратегічного менеджменту, ІС виробничого 
менеджменту, ІС фінансового менеджменту, ІС маркетингу, ІС уп-
равління персоналом. Крім названих, можуть бути виокремлені під-
система обліку та аудиту господарської діяльності, підсистема під-
приємницької діяльності та інші. 

Під час створення інформаційної системи, на стадії технічного 
проектування одним з найважливіших етапів, який виконується з 
активною участю користувача, є розробка постановок задач для ав-
томатизованого розв’язання. Результати цієї роботи подаються у 
вигляді документа “Опис постановки задачі”. Відповідно до держ- 
стандарту РД 50 – 34.698 – 90 цей документ вміщує такі розділи: 

Опис постановки задачі (комплексу задач) 

1. Характеристика комплексу задач: 
1) призначення комплексу задач; 
2) перелік об’єктів, при управлінні якими вирішують комплекс 

задач; 
3) періодичність і тривалість рішення; 
4) умови, за яких припиняється рішення комплексу задач авто-

матизованим способом; 
5) зв’язки даного комплексу задач з іншими комплексами (зада-

чами); 
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6) посади осіб та (або) найменування підрозділів, які визначають 
умови і часові характеристики конкретного рішення задачі; 

7) розподіл дій між персоналом і технічними засобами при різних 
ситуаціях рішення комплексу задач. 

2. Вихідна інформація. 
2.1. Перелік та опис вихідних повідомлень. 
2.2. Перелік та опис структурних одиниць інформації вихідних 

повідомлень, які мають самостійне смислове значення. 
3. Вхідна інформація. 
3.1. Перелік та опис вхідних повідомлень. 
3.2. Перелік та опис структурних одиниць інформації вхідних 

повідомлень, які мають самостійне смислове значення. 
Постановка економічної задачі для автоматизованого розв’язання 

супроводжується алгоритмом, який відображає логіку розв’язання 
задачі та спосіб формування вихідних даних. Документ “Опис ал-
горитму” (РД 50 – 34.698 – 90) вміщує: перелік масивів інформації, 
що використовуються при реалізації алгоритму і формуються в ре-
зультаті його реалізації; математичний опис і алгоритм розв’язання, 
який може бути виражений графічно (у вигляді схеми), у вигляді 
тексту або таблично. Математичний опис подається за допомогою 
формул розрахунків. 

Проблеми організаційного управління залежно від ступеня їх 
формалізації поділяються на проблеми структуровані (цілком фор-
малізовані, кількісно сформульовані), неструктуровані (неформалі-
зовані, якісно виражені) та слабоструктуровані (змішані), що мають 
як кількісні, так і якісні елементи. У менеджменті автоматизованому 
розв’язанню підлягають як структуровані, так і слабоструктуровані 
проблеми. Перший клас проблем вирішується в ІС традиційного 
типу, а другий — у комп’ютерних системах підтримки прийняття 
рішень (СППР).  

СППР є порівняно новим класом інформаційних систем, що 
створювалися для підтримки розумової діяльності людини, яка 
приймає рішення у багатоваріантних задачах з високим ступенем 
невизначеності. СППР, використовувані в економічній галузі, мають 
у своєму розпорядженні широкий діапазон спеціальних методів 
прийняття рішень та універсальних економіко-математичних мето-
дів. Менеджери у своїй професійній діяльності досить часто стика-
ються з необхідністю приймати рішення у проблемних ситуаціях — 
здебільшого у погано визначених (неструктурованих) умовах з не-
повною або нечіткою інформацією. Тому застосування 
комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень у менеджменті 
обумовлюється нагальними потребами управління. 

Розв’язання задачі прийняття рішень спрямоване на визначення 
найкращого (оптимального) або прийнятного способу дії для до-
сягнення однієї або декількох цілей. Кінцевим результатом зада- 



 10 

чі прийняття рішень є рішення, яке може виступати як курс дії, 
спосіб дії, план роботи, варіант проекту і т. ін. Основними ета- 
пами процесу прийняття рішень є виявлення проблемної ситуації, 
здійснення постановки задачі прийняття рішень, генерація або 
формування рішень, вибір оптимального рішення, впровадження 
рішення. 

Для постановки задачі прийняття рішень для автоматизованого 
розв’язання немає затвердженого стандарту. У загальному випадку 
постановка задачі прийняття рішень включає опис (можливо фор-
мальний) таких складових: 

— початкова проблемна ситуація; 
— час, який має у своєму розпорядженні особа, що приймає рі-

шення (ОПР), для прийняття рішень; 
— потрібні для прийняття рішень ресурси (можливості мислення 

ОПР, комп’ютерна техніка, методи підтримки прийняття рішень, 
фінансові та матеріальні ресурси); 

— кінцева множина гіпотетичних ситуацій для довизначення 
початкової проблемної ситуації, а також імовірності їх настання; 

— множина цілей, яких домагається ОПР при прийнятті рішень; 
— множина обмежень (фінансових, матеріальних, правових); 
— множина рішень, з яких має бути вибране єдине — оптималь-

не або прийнятне — рішення; 
— функція переваги, що оцінює корисність, цінність рішення у 

даній ситуації для досягнення даної цілі. Може мати якісний і кіль-
кісний характер; 

— критерій вибору, за яким здійснюється вибір оптимального або 
прийнятного рішення. Формулювання критерію є функцією ОПР. 

Останнім часом системи підтримки прийняття рішень впрова-
джуються у різних областях менеджерської діяльності. Прикладами 
таких систем є СППР для корпоративного планування SIMPLAN, 
СППР для фінансового планування IFPS, система для формування 
портфеля замовлень ISDS, СППР для розв’язання задач маркетингу 
PIMS. 

Разом із системами підтримки прийняття рішень в окремих облас-
тях менеджменту можуть використовуватися експертні системи, що є 
системами штучного інтелекту, які копіюють хід міркувань люди-
ни-експерта. Основні сфери їх використання — управління матеріа-
льними ресурсами, оперативне управління виробництвом, маркетинг. 

 
 

Тема 3. Реалізація принципів 
нової інформаційної технології в ІСМ 

 
Ефективність інформаційних систем менеджменту значною мі-

рою залежить від способу організації та технічного рівня їхньої за-
безпечувальної частини. Це стосується технічної бази ІСМ, застосо-
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ваних у ній програмних засобів, організаційної структури системи, 
прийнятої технології обробки інформації. При створенні інформа-
ційної системи менеджменту на підприємстві мають використову-
ватися такі технологічні засоби обробки інформації, які відповіда-
ють сучасним стандартам і повністю задовольняють інформаційні та 
функціональні потреби менеджменту. 

Інформаційні технології в своєму розвитку пройшли довгий 
шлях, кожний етап якого характеризувався своїми засобами обробки 
інформації та інформаційними носіями. Сучасний рівень розвитку 
інформаційної технології має назву “нової інформаційної техноло-
гії”, ознаки якої — розподілена комп’ютерна техніка, “дружнє” 
програмне забезпечення, розвинуті комунікації, діалоговий режим 
спілкування користувача з ЕОМ. 

Нова інформаційна технологія дає змогу інтегрувати різноманіт-
ні функції обробки інформації на одному робочому місці, включа-
ючи розрахункові, довідково-інформативні, сервісні. Системи, по-
будовані за принципами нової інформаційної технології, у змозі 
гнучко реагувати на зміни у складі функцій та розв’язуваних ними 
задач, в алгоритмах розрахунку, в інформаційних потребах корис-
тувачів. Інтерактивний режим роботи системи забезпечує задово-
лення нагальних інформаційних потреб користувачів, оперативний 
обмін інформацією та реагування на запити. Характерними для но-
вої інформаційної технології є робота користувача в режимі мані-
пулювання даними; наскрізна інформаційна підтримка на всіх ета-
пах проходження інформації на основі інтегрованої бази даних; 
безпаперовий процес підготовки документа, при якому на папері 
фіксується лише його кінцевий варіант. В умовах нової інформа-
ційної технології стають можливими колективне формування та за-
повнювання документів й адаптивна перебудова форм і способу 
представлення інформації у процесі розв’язання задачі. 

Найбільш загальна тенденція вдосконалення інформаційних сис-
тем — це децентралізація їхньої структури, яка базується на розпо-
діленій (децентралізованій) обробці інформації. Суть таких систем 
полягає у тому, що дані обробляються на автоматизованих робочих 
місцях управлінського персоналу, які поєднуються між собою ло-
кальними або глобальними мережами передачі даних. У рамках 
підприємства створюються локальні мережі. 

Локальна обчислювальна мережа (ЛОМ) дає змогу розподіляти 
сітьові ресурси за допомогою певної топології, способу множинного 
доступу, протоколів зв’язку і сітьової операційної системи. 

Широке розповсюдження персональних ЕОМ та апаратури від-
даленого зв’язку, а також процеси децентралізації управління ви-
робництвом, що відбуваються, зумовлюють впровадження розподі-
леної обробки даних, яка забезпечує прискорення обробки даних, 
безпосередню участь виконавців у процесі управління та ефективне 
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задоволення інформаційних потреб управлінського персоналу. З 
впровадженням розподіленої обробки відбувається зниження витрат 
на утримання обчислювальної системи, підвищення її гнучкості та 
життєздатності. Розподілена обробка даних неможлива без модуль-
ної структури ІС, що полегшує її створення та оновлення. 

Однією з сучасних тенденцій розвитку інформаційних техноло-
гій є напрямок технології клієнт—сервер. Цей підхід втілюється у 
технології зв’язування і впровадження об’єктів (OLE), організації 
локальних мереж і сітьових операційних систем, у глобальних ме-
режах типу Internet, в архітектурі систем керування базами даних, в 
архітектурі пакетів прикладних програм. 

Архітектура системи керування базою даних (СКБД) типу клі-
єнт—сервер передбачає розміщення клієнтської частини СКБД на 
робочій станції, а серверної — на комп’ютері — сервері баз даних. 
Робоча станція надсилає на сервер запити на одержання інформації. 
Ці запити обробляються на сервері серверною частиною СКБД і ре-
зультати повертаються на робочу станцію. Така технологія є проду-
ктивною через мінімізацію обсягу інформації, яка передається по 
мережі, краще забезпечує захист інформації від несанкціонованого 
доступу і цілісність даних.  

Як серверна частина СКБД найчастіше вибирається потужна 
СКБД класу Microsoft SQL Server, Oracle, Informix з розвиненими 
можливостями захисту даних, розвиненою мовою програмування, 
здатна працювати з розподіленою базою даних. Як клієнтська час-
тина використовуються прикладні програми на FoxPro, Access або 
інших засобах, здатні звертатися до сервера із запитами через інте-
рфейс ODBC. 

Упровадження та використання мереж автоматизованих робочих 
місць (АРМ) управлінського персоналу має багато переваг у разі 
організації виконання ними функціональних задач. До них належать 
можливість організації сукупної роботи користувачів через комп’ю-
терну мережу; можливість маневрування ресурсами в границях ме-
режі; можливість резервування потужностей і перерозподілу наван-
тажень; забезпечення доступу до всієї інформації та фондів 
алгоритмів і програм, накопичених у мережі. 

АРМ мають бути орієнтовані, в основному, на користувачів, 
слабо підготовлених для роботи на персональному комп’ютері або 
таких, що не мають ніякої підготовки. Через це першорядне значен-
ня набуває раціональна організація діалогу між користувачем АРМ і 
комп’ютером. Структура локальних мереж АРМ відповідає прийня-
тій на підприємстві організаційній структурі управління. 

За характером використання АРМ у процесі управління класифі-
куються на індивідуальні та групові (для багатьох користувачів). При 
побудові АРМ спеціалістів з управління цехом необхідно враховувати 
високий ступінь взаємозв’язаності функцій управлінського персоналу 
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цеху і виконуваних кожним спеціалістом інтуїтивних рішень на осно-
ві накопиченого досвіду, особистих контактів зі спеціалістами інших 
рівнів управління, які (рішення) погано піддаються автоматизації. Для 
підтримки таких рішень на робочих місцях можуть створюватися си-
стеми підтримки прийняття рішень та експертні системи. Створення 
АРМ звільняє управлінський персонал від виконання рутинної роботи 
з оформлення документів, проведення розрахунків. 

Здебільшого для створення одного АРМ потрібна одна персона-
льна ЕОМ (ПЕОМ). Фізично одна ПЕОМ може обслуговувати і де-
кілька АРМ спеціалістів. Конкретне суміщення АРМ може бути 
здійснене виходячи з функціональної близькості цих АРМ, а також з 
урахуванням фактора територіального розташування відповідних 
підрозділів і спеціалістів. У деяких випадках одне АРМ може функ-
ціонувати на декількох ПЕОМ одночасно: це стосується перш за все 
цехових спеціалістів, що приймають рішення з управління вироб-
ництвом в оперативному режимі роботи (диспетчери). Важливою 
задачею в процесі створення АРМ є технічно та економічно обгру-
нтований вибір класу використовуваної ПЕОМ. 

До ЕОМ можуть підключатися периферійні пристрої різного 
функціонального призначення (для збирання, накопичення, збері-
гання, виведення і передавання інформації). Одні периферійні при-
строї призначені для встановлення взаємодії носія інформації, яка 
передається і сприймається людиною, з ЕОМ, інші — для встанов-
лення взаємодії ЕОМ з технічними об’єктами. До перших належать: 
клавіатура і монітор ЕОМ, графопобудовник, аналізатори мови та 
синтезатори, принтери, сканери для зчитування друкованих текстів. 
До пристроїв другого типу належать: пристрої зв’язку з автомати-
кою технологічного обладнання (станків з ЧПУ, автоматичних лі-
ній) і транспортно-складського обладнання з контрольно-вимірю-
вальною апаратурою, пристрої сітьового зв’язку з іншими ЕОМ, 
модеми (пристрої для передачі та прийому даних по телефонній ме-
режі), пристрої записування-зчитування даних у штриховому коді. 

 
 
Тема 4. Інформаційна система виробничого менеджменту 

 
В умовах ІСМ організація управління виробництвом орієнтована 

на високий ступінь автоматизації планово-облікових робіт, прита-
манний функціональним підрозділам цехів і підприємства в цілому. 

Автоматизація технічної підготовки виробництва на рівні підп-
риємства здійснюється в умовах АРМ конструктора та АРМ техно-
лога у відділах головного конструктора та головного технолога. 
АРМ конструктора і АРМ технолога разом з АРМ технолога цеху 
виконують функції автоматизації проектування нових виробів, 
спецоснастки, оптимальної технології обробки деталей, розрахунку 
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зведеної застосовності предметів у виробі, розрахунку норм витрат 
матеріальних і трудових ресурсів на одиницю виробу. 

Автоматизація управління виробництвом на рівні підприємства 
здійснюється спеціалістами планово-економічного і виробни-
чо-диспетчерського відділів на відповідних АРМ, забезпечуючи ро-
зробку виробничої програми підприємства, її економічне обгрунту-
вання, розподіл по цехах і в разі необхідності відповідне 
коректування. Цей вид роботи належить до функції управління ви-
робничою програмою підприємства та реалізує міжцехове плану-
вання і регулювання виробництва. 

Автоматизовані робочі місця плановика та економіста плано-
во-економічного відділу реалізують функції планування собівартос-
ті продукції, прибутку та рентабельності. 

На рівні цехів здійснюється розробка серії виробничих програм і 
завдань для цеху, виробничих дільниць, бригад, тобто реалізується 
функція управління виробничою програмою цеху. Цю роботу вико-
нують спеціалісти виробничого бюро цеху та планово-економічного 
бюро цеху на АРМ економіста. На цих же АРМ розраховується пла-
нова потреба в ресурсах на виконання місячного плану виробництва. 

АРМ майстра дільниці забезпечує автоматизацію цехового опе-
ративного управління і виконує функції реагування за прийнятний 
час на різні порушення виробничого графіка, ведення пооперацій-
ного обліку виготовлення деталей. 

При вивченні теми розглядаються умови автоматизованого 
розв’язання окремих функціональних блоків і задач виробничого 
менеджменту. В результаті студенти мають уміти: 

1) виходячи зі змісту вихідної машинограми по задачі проекту-
вати її форму; 

2) визначати склад і структуру вхідних інформаційних масивів 
для автоматизованого формування машинограми; 

3) визначати математичний алгоритм розрахунку, враховуючи 
зміст машинограми і склад вхідної інформації; 

4) виходячи зі складу вхідної інформації, вихідної інформації і 
математичного алгоритму будувати схему алгоритму розв’язання 
задачі; 

5) графічно зображувати інформаційні зв’язки задачі на схемі 
інформаційної моделі задачі. 

При проектувані форми вихідної машинограми у її заголовок 
виносяться реквізити-ознаки, значення яких є незмінними для всієї 
машинограми (дата), або ті, значення яких змінюються досить рідко 
порівняно з рештою і які вказують на більш значущі порівняно з 
іншими об’єкти управління для даної машинограми. Для деяких ві-
домостей це може бути код структурного підрозділу, код виробу, 
код рахунка бухгалтерського обліку. 



 15 

У заголовочній частині таблиці назви граф розміщуються так: 
ліворуч розташовуються реквізити-ознаки у порядку убування їх 
важливості у контексті машинограми, праворуч — реквізи-
ти-основи. Серед останніх здебільшого ліворуч розташовуються ре-
квізити-основи, що використовуються у розрахунку, праворуч — 
результат розрахунку. Рядки машинограми здебільшого упорядко-
вані за значенням реквізитів-ознак у порядку їх розташування у за-
головку машинограми і заголовочній частині таблиці. Але іноді до-
пускаються деякі відступи від цих загальних правил. 

Склад вхідної інформації визначають виходячи зі змісту маши-
нограми та суті задачі. Дані про ціни та найменування об’єктів роз-
ташовуються у масивах-довідниках характеристик і цін (на матері-
али, вироби, обладнання), норми витрат ресурсів (матеріальних, 
трудових) — у відповідних масивах нормативно-довідкової інфор-
мації, плани випуску виробів, деталей — у масивах планової інфор-
мації, фактична інформація про випуск продукції, рух деталей, ма-
теріалів, відпрацьований час і т. ін. — у відповідних масивах 
облікової інформації. У структуру запису вхідних масивів входять 
реквізити-ознаки, які характеризують господарські об’єкти (коди та 
найменування матеріалів, виробів, деталей, структурних підрозділів, 
професій, табельні номери і т. ін.) і процеси (дата, код операції, но-
мер  
документа), а також реквізити-основи (кількість, ціна, вартість, та-
рифна ставка, оклад). Склад вхідної інформації має бути достатнім 
для формування машинограми. 

Усі розрахунки, які здійснюються під час формування результа-
тної машинограми з вхідної інформації, мають бути формально 
описані у вигляді математичного алгоритму. У формулах великими 
літерами позначають реквізити-основи, верхніми та нижніми індек-
сами — реквізити-ознаки. В алгоритмі слід передбачити розрахунок 
результатних підсумків. 

Схема алгоритму рішення задачі відображає поетапний процес 
перетворення вхідних даних у результатну інформацію. До складу 
результатної інформації входить машинограма і результатний масив 
(масиви), який зберігається, якщо потрібно використовувати його 
дані при розв’язуванні інших задач або при повторних розв’язуван-
нях даної задачі.  

При побудові схеми алгоритму слід враховувати послідовність 
упорядкування вхідної інформації (або її відсутність) і те, як має 
бути впорядкована інформація для забезпечення можливості здійс-
нення розрахунків, а також послідовність упорядкування інформації 
вихідної машинограми. У разі потреби у схему алгоритму слід 
включати блоки, в яких здійснюватиметься упорядкування інфор-
маційних масивів. Упорядкування масиву означає, що записи у 
ньому розташовані (або можуть бути прочитані) у певному порядку. 



 16 

Впорядкування за кількома полями (реквізитами) означає, що запи-
си масиву впорядковані за зростанням (убуванням) значення пер-
шого поля; ті записи, у яких значення першого поля однакові, впо-
рядковані за зростанням (убуванням) значення другого поля і т. д. 

У схемах алгоритму у разі необхідності слід зазначати операції 
групування записів масиву. Групування записів здійснюється при ро-
зрахунку проміжних і кінцевих підсумків — у результатному масиві 
формується один запис замість групи записів у початковому масиві. 
Групування записів у один запис здійснюється за виконання певної 
умови, наприклад, коли у групі записів початкового масиву значення 
певних полів є незмінними (тобто в розрізі цих полів розраховується 
підсумок). При цьому розраховується сума значень деякого (деяких) 
реквізиту-основи і заноситься у запис результатного масиву. Решта 
полів у цей запис вибирається з початкового масиву без змін. 

У деяких задачах використовуються не всі записи вхідних маси-
вів оперативної інформації. Так, у масиві руху матеріалів на складі 
можуть використовуватися лише дані про надходження матеріалів 
на склад. У цьому разі в алгоритмі слід передбачити операцію вибі-
рки записів з масиву за певною ознакою, наприклад, за кодом опе-
рації руху матеріальних цінностей. 

Інформаційна модель задачі являє собою схему, на якій представ-
лені інформаційні зв’язки задачі. В центрі рисунка розташований 
прямокутник (символ процесу) з назвою задачі; угорі і ліворуч від 
нього — символи даних (документів, масивів) вхідної інформації; 
праворуч і знизу — символи даних (документів, масивів, відеокадрів) 
вихідної інформації. Для вхідних (вихідних) масивів, які є результа-
том розв’язання інших задач (або використовуються для розв’язання 
інших задач), на схемі наводяться назви цих задач у символах проце-
су. Також на схемі показується, в які підрозділи підприємства пере-
дається результатна машинограма або з яких підрозділів чи зовнішніх 
джерел надходять вхідні документи. Інформаційні зв’язки між сим-
волами даних, задач, підрозділів зображуються у вигляді ліній. 

 
 

Тема 5. Автоматизація рішення комплексу задач з обліку 
та аудиту господарської діяльності підприємства 

 
Автоматизація обліку та аудиту господарської діяльності підп-

риємства здійснюється в умовах розподіленої обробки облікової ін-
формації на базі створення автоматизованих робочих місць (АРМ) 
бухгалтера. Для забезпечення єдності засобів розробки і функціону-
вання цієї інформаційної системи слід дотримуватися таких мето-
дологічних принципів: 

— децентралізація експлуатації засобів автоматизації у місцях 
виникнення облікової інформації, тобто безпосередньо у бухгалте-
ріях та інших службах, де виникає і використовується первинна об-
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лікова інформація про господарські операції, що підлягають відо-
браженню у бухгалтерському обліку; 

— використання директивних указівок з організації ведення ав-
томатизованої форми бухобліку, що забезпечує єдність методології; 

— автоматизація введення даних і складання документів пер-
винного обліку на паперовому і магнітному носіях на дільницях й у 
службах з масовим характером виникнення господарських операцій 
і передача цих даних бухгалтеру відповідної ділянки обліку для ві-
дображення даних у бухгалтерському обліку; 

— здійснення експлуатації засобів автоматизації обробки облі-
кової інформації безпосередньо працівниками-обліковцями в умовах 
функціонування АРМ бухгалтера; 

— організація структури машинної бази даних задач бухгалтер-
ського обліку, придатної для підтримки зовнішнього документаль-
ного подання даних бухгалтерського обліку у первинних докумен-
тах і звітних регістрах. 

АРМ бухгалтера виконує функції автоматизації праці персоналу, 
зайнятого обліком, і є багатофункціональною спеціалізованою лю-
дино-машинною системою, що поєднує комплекс технічних засобів, 
програмне забезпечення, інформаційне і додаткове інструктив-
но-методичне та організаційно-технологічне забезпечення. АРМ бу-
хгалтера забезпечує автоматизоване виконання певної стадії облі-
кової роботи на певній ділянці обліку. При впровадженні мережі 
АРМ бухгалтера зберігається існуючий підхід до розподілу 
обов’язків між персоналом бухгалтерії за функціональною ознакою 
з урахуванням раціоналізації і підвищення продуктивності праці об-
ліковців на базі застосування ресурсів АРМ. 

Автоматизовані місця бухгалтерів працюють паралельно на від-
повідних ділянках, виконуючи відповідні облікові операції, обмі-
нюючись у разі необхідності інформацією і надсилаючи результати 
у відповідні інстанції. 

Працівники обліку, що працюють на АРМ, виконують введення 
інформації за відповідними шаблонами, її візуальний контроль і ви-
правлення помилок. Разом з введенням інформації існує можливість 
автоматизованого формування первинних документів та їх відобра-
ження на екрані монітора й друкування. Зведена первинна інформа-
ція накопичується в системі і підлягає подальшій бухгалтерській 
обробці, систематизації та зведенню. 

Автоматизація обліку з використанням розподілених баз даних 
має задовольняти таким вимогам: 

— забезпечення сполучення централізованого і децентралізова-
ного управління засобами автоматизації; 

— оптимізація структури розподіленої бази даних; 
— раціональний розподіл задач між робочими місцями; 
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— забезпечення достовірності облікової інформації, що оброб-
ляється і передається. 

На великих підприємствах побудова системи розподіленої обро-
бки облікової інформації та виділення АРМ працівників-обліковців 
здійснюється за ознакою функціональної спрямованості обліко-
во-бухгалтерських робіт і за рівнями управління. Система має у 
своєму складі автоматизовані робочі місця таких рівнів: 

— вищого (АРМ працівника-обліковця III категорії) — ав- 
томатизація загального управління бухгалтерським обліком та  
аудитом; 

— середнього (АРМ працівника-обліковця II категорії) — авто-
матизація бухгалтерського обліку та аудиту відповідно до окремих 
ділянок обліку; 

— нижчого (АРМ працівника-обліковця I категорії) — автома-
тизація облікових робіт на рівні цеху, дільниці, бригади, складу, 
комори, відділу і т. ін. 

Така розгалужена мережа АРМ працівників-обліковців забезпе-
чує виконання всіх функцій обліку, контролю, аудиту та аналізу го-
сподарської діяльності. 

Призначенням АРМ бухгалтера I категорії є введення і первинна 
обробка даних, що збираються безпосередньо на місцях виникнення 
інформації (у цехах, на складах і т. ін.), а також розв’язання необхід-
них задач. Введена інформація накопичується і може бути передана 
до АРМ інших рівнів. На АРМ бухгалтера I категорії існує можли-
вість формування первинних реєстраційних та облікових документів. 

АРМ бухгалтера II категорії реалізує функцію автоматизації розв’я-
зання регламентних, запитових, контрольних та аналітичних задач. 

АРМ бухгалтера III категорії забезпечує автоматизацію аналіти-
чних робіт на рівні структурних підрозділів і підприємства в цілому, 
узагальнення зведених результатів розв’язання регламентних задач 
зі складання оперативної і періодичної звітності, оперативний кон-
троль використання трудових, матеріальних і грошових ресурсів, 
контроль виконання госпрозрахункових показників структурних під-
розділів і дотримання чинних норм матеріальних і трудових витрат. 

Бухгалтерський облік як функція управління характеризується 
специфічними цілями, задачами та методами рішення. Розмежуван-
ня функцій бухгалтерського обліку і виділення задач у межах функ-
цій слід враховувати при організації АРМ бухгалтера для того, щоб 
уникнути дублювання рішення тих самих задач. 

Задача як частина автоматизованої функції інформаційної сис-
теми характеризується сукупністю початкових даних, кінцевим ре-
зультатом або проміжним результатом у кінцевій формі. Ознаками 
задачі є: функція або блок задач, у рамках яких вона розв’язується; 
ресурс, який вона відображає, його стан; підрозділ, до якого відно-
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ситься ресурс; період часу, за який відображається рух ресурсу. Су-
купність вихідних показників однозначно визначає зміст задачі. 

Взаємодія функціональних задач здійснюється через обмін ін-
формацією між ними, коли результати розв’язання одних задач ви-
користовуються як вхідні дані інших. Проектування інформаційного 
обміну між задачами здійснюють виходячи з класифікаційного пе-
реліку задач. Розмежування задач за класифікаційними ознаками дає 
змогу локалізувати однорідні задачі з метою типізації їх обробки, 
зручності вивчення особливостей їх використання в управлінні, оп-
тимізації інформаційних зв’язків. 

Задачі бухгалтерського обліку можуть бути класифіковані за рі-
зними ознаками залежно від практичних потреб. Найбільш ефекти-
вним є групування задач за ознакою ресурсу та економічним зміс-
том вихідних показників.  

За функціональною ознакою АРМ бухгалтера класифікують на 
такі види: 

1. АРМ бухгалтера з обліку основних засобів; 
2. АРМ бухгалтера з обліку матеріальних цінностей; 
3. АРМ бухгалтера з обліку праці і заробітної плати; 
4. АРМ бухгалтера з обліку готової продукції; 
5. АРМ бухгалтера з обліку фінансово-розрахункових операцій; 
6. АРМ бухгалтера з обліку витрат на виробництво; 
7. АРМ бухгалтера зведеного обліку і складання звітності. 
АРМ бухгалтера з обліку основних засобів реалізує такі обліко-

во-контрольні функції: автоматизація документування первинної 
інформації; оперативне управління і контроль за наявністю, рухом і 
ремонтом основних засобів; розрахунок амортизаційних відрахувань 
і показників використання основних засобів; підтримка аудиторсь-
кої перевірки правильності обліку основних засобів. АРМ бухгалте-
ра з обліку основних засобів функціонують на рівні бухгалтерії і лі-
нійних підрозділів. 

АРМ бухгалтера з обліку матеріальних цінностей можуть функ-
ціонувати на трьох рівнях управління: 

— АРМ на рівні складу, комори, цеху виконує задачі автомати-
зації документального оформлення операцій і первинної обробки 
даних, а також аналітичного обліку на місцях зберігання матеріаль-
них цінностей; 

— АРМ на рівні бухгалтерії здійснює розрахунок і формування 
вихідної інформації регламентного, довідкового і контрольного ха-
рактеру; 

— АРМ головного бухгалтера забезпечує комп’ютерну підтрим-
ку аналізу, прогнозування, аудиту і прийняття управлінських рішень 
у цілому по підприємству або структурному підрозділу. 

АРМ бухгалтера з обліку праці і заробітної плати автоматизує 
облік використання робочого часу, розрахунок авансу, відрядної  
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і почасової заробітної плати, розподіл заробітної плати по кодах  
витрат, розрахунок оплат за середнім заробітком, розрахунок відра-
хувань, одержання розрахункових відомостей, аудит облікової ін-
формації. АРМ бухгалтера з обліку праці і заробітної плати ство-
рюються на трьох рівнях управління. Розподіл задач між АРМ 
бухгалтера рівня бухгалтерії і АРМ бухгалтера підрозділів нижчого 
рівня (цех, дільниця) здійснюється за різними варіантами залежно 
від обсягів інформації, чисельності робітників, способів документу-
вання первинної інформації. На АРМ бухгалтера III категорії (голов-
ного бухгалтера) здійснюється аналіз коштів на оплату праці, конт-
роль, аудит, моделювання, прогнозування праці та заробітної плати. 

АРМ бухгалтера з обліку готової продукції реалізуються на рівні 
складу, бухгалтерії, головного бухгалтера і автоматизують розв’я-
зання таких задач: облік випуску продукції, облік руху готової про-
дукції на складі, облік відвантаження і реалізації продукції, облік 
товарів, аудит обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації. 

АРМ бухгалтера з обліку фінансово-розрахункових операцій 
функціонує на двох рівнях: бухгалтерії і головного бухгалтера і ав-
томатизує розв’язання таких задач: облік грошових коштів у касі 
підприємства; облік грошових коштів на рахунках у банку, облік 
розрахунків із підзвітними особами, аналітичний облік на відповід-
них рахунках грошових коштів і розрахунків; аудит фінансо-
во-розрахункових операцій. 

АРМ бухгалтера з обліку витрат на виробництво може створю-
ватись як трирівнева система, що реалізує такі функції: 

— на нижчому рівні — виконує підготовку вхідної інформації, 
вирішує задачі обліку витрат на виробництво у підрозділах, підтри-
мує внутрішній аудит; 

— на рівні бухгалтерії — розв’язує задачі обліку витрат на ви-
робництво в цілому по підприємству; 

— на рівні головного бухгалтера — автоматизує аналіз роботи 
структурних підрозділів і підприємства в цілому, здійснює узагаль-
нення зведених даних витрат на виробництво, оперативний конт-
роль за використанням коштів, внутрішній аудит. 

АРМ бухгалтера зведеного обліку і складання звітності функці-
онує на рівні бухгалтерії і головного бухгалтера та вирішує задачі 
узагальнення інформації на аналітичних і синтетичних рахунках з 
подальшим групуванням одержаних даних на одному або кількох 
рахунках для складання звітності, аналізу, аудиту і прийняття управ-
лінських рішень. 

Функціональні підсистеми інформаційної системи аудиторської 
діяльності на підприємстві виділяються за такими ознаками: 

•  вид аудиту (зовнішній, внутрішній); 
•  функції аудиту (контрольно-ревізійна, оціночно-консультатив-

на, консультативно-прогнозна і т. ін.); 
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•  ділянка аудиту (працівники-обліковці, система обліку, звітна 
документація, дії адміністрації і т. ін.). 

У підсистемі зовнішнього аудиту виділяються такі комплекси 
задач: 

•  оцінка компетентності і професіоналізму дій адміністрації у 
звітному періоді; 

•  оцінка діяльності працівників-обліковців і системи обліку; 
•  перевірка фінансової та іншої звітності; 
•  розробка консультативних рекомендацій на наступний період. 
Кожний комплекс задач складається із задач, що мають певне 

функціональне призначення у формуванні і видачі аудиторських  
висновків. 

Кожна із задач комплексу оцінки дій адміністрації виконує оцін-
ку за власним критерієм, аналізуючи один із аспектів діяльності 
підприємства. Оцінка здійснюється шляхом порівняння заходів, які 
були вжиті у звітному періоді, і заходів, які є оптимальними з точки 
зору критеріїв, закладених у систему. Для розв’язання задач даного 
комплексу використовується інформація бухгалтерської звітності 
(баланс підприємства, звіт про фінансові результати та їх викорис-
тання, додаток до балансу). 

Комплекс оцінки діяльності працівників-обліковців і системи об-
ліку призначений для оцінки існуючої на підприємстві системи об-
ліку фінансово-господарських операцій, а також для виявлення по-
милок працівників-обліковців. Комплекс включає дві групи задач. 
Одна з них призначена для перевірки бухгалтерської документації, 
що має відношення до певної статті балансу підприємства і забезпе-
чує контроль документації до цієї статті, а саме: первинних докумен-
тів, журналів-ордерів і накопичувальних відомостей, головної книги, 
балансу підприємства. Друга група задач призначена для аудиту фі-
нансових операцій в розрізі обліку основних засобів, валютних кош-
тів і розрахункових операцій, джерел коштів підприємства, обліку 
витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. 

Комплекс перевірки звітності включає задачі, що контролюють 
правильність формування і достовірність звітності підприємства. До 
них належать задачі контролю погодженості показників звітної до-
кументації і контролю правильності розрахунків. Перша задача ви-
користовує спеціальні тестові таблиці, бази правил перевірки, стан-
дартів і норм. Таблиці містять арифметичні та логічні залежності 
між показниками, проводками, записами у звітних регістрах. Пра-
вила базуються на знаннях експертів і відображають послідовність 
дій аудитора при перевірці дій працівників-обліковців. Стандарти і 
норми вказують на граничні значення показників, що перевіряються 
(ставки податків, проценти за кредити і т. ін.). 

Задача контролю правильності розрахунків передбачає прове-
дення повторних розрахунків найважливіших показників діяльності 
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підприємства (податки, витрати і т. ін.). Порівняння одержаних ре-
зультатів зі звітними значеннями дає змогу зробити висновок щодо 
правильності розрахунків. 

Комплекс задач розробки консультативних рекомендацій вклю-
чає вироблення таких рекомендацій: консультації щодо стратегії 
запозичених коштів; консультації щодо стратегії дивідендної полі-
тики; консультації щодо фінансової стійкості; консультації щодо 
платоспроможності. 

Вироблення рекомендацій базується на розрахунках, виконаних 
для кожного окремого фактора з використанням апарату факторного 
аналізу. 

Підсистема внутрішнього аудиту включає комплекси таких за-
дач: оцінка системи обліку і документації; діагностування підпри-
ємства і видача рекомендацій для дій у наступному періоді. 

Комплекс оцінки системи обліку і документації призначений для 
перевірки правильності відображення фінансово-господарських 
операцій у бухгалтерських документах і звітності. Інформаційна  
база при внутрішньому аудиті представлена відповідними блоками 
задач обліку, впровадженими на підприємстві. Використовуючи за-
значену інформаційну базу, комплекс оцінки має реалізувати ком-
плексну перевірку всієї бухгалтерської документації. 

Задачі другого комплексу дають змогу на базі звітності підпри-
ємства визначити напрямки його розвитку і надавати допомогу у 
прийнятті управлінських рішень економічного характеру. 

Системи комп’ютеризації зовнішнього аудиту відрізняються від 
систем для внутрішнього аудиту функціями та джерелами інформа-
ції і мають враховувати загальні стандарти і правила для перевірки 
підприємств. 

Комп’ютерні системи внутрішнього аудиту можуть використо-
вуватися лише на тих підприємствах, для яких вони створені, оскі-
льки відображають особливості обліку, розрахунку фінансових та 
інших показників, притаманні саме цьому підприємству. 

 
 

Тема 6. Інформаційна система фінансового менеджменту 
 
Інформаційна система фінансового менеджменту на підприємстві 

виконує функції автоматизації фінансових розрахунків і прийняття 
рішень щодо управління фінансами підприємства. До складу задач 
інформаційної системи входять аналіз фінансової звітності, управ-
ління вибором проектів інвестицій, управління вибором джерел фі-
нансових ресурсів і т. ін. 

Автоматизація аналізу фінансової звітності підприємства пе-
редбачає проведення розрахунків спеціальних показників, що ха-
рактеризують результати господарської та фінансової діяльності 
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підприємства, визначення на базі їх значень фінансового станови-
ща підприємства та вироблення рекомендацій щодо подальшої 
стратегії його розвитку. Вхідною інформацією для аналізу служать  
такі дані балансу підприємства: вартість виробленої продукції, за-
паси і витрати, клієнтська заборгованість, заборгованість постача-
льникам, виробничі інвестиції, продаж старого обладнання при за-
міні на нове, зміна заборгованості підприємства за звітний період, 
сума процентів за кредит, податок на прибуток, дивіденди робіт-
никам. 

Автоматизація управління вибором проектів інвестицій здійсню-
ється в умовах комп’ютерної системи прийняття рішень. Предметом 
прийняття рішень про інвестиції можуть бути: матеріальні інвести-
ції (у матеріальні об’єкти — земельні ділянки, засоби виробництва, 
обладнання, запаси); фінансові інвестиції (у цінні папери, в частку в 
іншому підприємстві, видання кредиту за рахунок власних коштів); 
нематеріальні інвестиції (у ринок — реклама, дослідження, у квалі-
фікацію співробітників, організацію підприємства, соціальні захо-
ди). Основна увага в процесі управління приділяється матеріальним 
інвестиціям. Прийняття рішень щодо інвестицій супроводжується 
інвестиційними розрахунками, що визначають кількісні співвідно-
шення надходжень і витрат. Інвестиційні розрахунки можуть вико-
нуватися за двома моделями: за однією — в ізольованому інвести-
ційному плануванні порівнюються альтернативи інвестицій тільки 
одна з одною; за іншою — у загальному інвестиційному плануванні 
враховуються змінні зв’язки інвестиційних альтернатив з виробни-
чим процесом. 

При проведенні інвестиційних розрахунків за допомогою стати-
чних методів інвестиційні проекти порівнюються між собою за по-
казниками сумарних витрат, витрат на одиницю виробів, прибутку, 
рентабельності, часу амортизації. Вхідною інформацією для розра-
хунків слугують відомості про початкові витрати на варіант інвес-
тицій, заробітну плату, вартість матеріалів та енергії, амортизаційні 
відрахування, витрати на оренду приміщень, податки, страхування, 
сторонні виробничі послуги, управління, відомості про кількість 
випуску продукції та прибуток і т. ін. 

Підтримка інвестиційних рішень на базі динамічних методів ро-
зрахунку інвестицій передбачає визначення вартості капіталу і ан-
нуітету. Вартість капіталу інвестиції розраховується як різниця між 
сумою усіх надходжень і сумою усіх витрат за варіантом інвестицій 
за період його експлуатації. Аннуітет — це одержуване середнє 
значення надлишків, яке визначається множенням вартості капіталу 
на коефіцієнт повторного прибутку від капіталу. Вхідною інформа-
цією для розрахунків є відомості про суму початкових витрат, за-
лишкову ціну інвестиційного об’єкта, поточні доходи, поточні ви-
трати, процентну ставку за кредит. 
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За допомогою динамічних методів можуть бути визначені еко-
номічний строк використання інвестиції та оптимальний момент її 
відшкодування. 

Комп’ютерна підтримка прийняття рішень з вибору джерел  
фінансових ресурсів забезпечує аналіз альтернативних форм фінан-
сування, співвідношення їх обсягів і вибір конкретних джерел фі-
нансування. Форми фінансування розрізняються: за частотою над-
ходження (поточне, особливе), за тривалістю фінансування (корот-
кострокове, середньострокове, довгострокове), за правовим станом 
інвестора (власне, позикове), за походженням грошових коштів (зо-
внішнє, внутрішнє).  

Для вибору співвідношення видів та обсягів фінансування в 
умовах СППР розраховуються спеціальні фінансові показники, на-
приклад, показник ефекту фінансового важеля. 

Тема 7. Інформаційна система управління маркетингом 
 
Маркетингова діяльність підприємства пов’язана з використан-

ням різноманітної і досить великої за обсягом інформації. Це обу-
мовлює необхідність системного підходу до організації її здобуван-
ня, обробки, аналізу в процесі вироблювання управлінських рішень. 
Відповідно до цього ІС маркетингу має будуватися з урахуванням 
комплексного узгодження всіх компонентів предметної області, 
тобто маркетингу.  

Інформаційна система маркетингу, що функціонує в рамках під-
приємства, включає до свого складу такі функціональні підсистеми: 

•  інформаційна система планування маркетингу; 
•  інформаційна система контролю маркетингу; 
•  інформаційна система ціноутворення; 
•  інформаційна система обробки результатів маркетингових до-

сліджень. 
ІС планування маркетингу об’єднує такі функціональні блоки: 
1. Стратегічне планування (комплексне планування ринкової 

стратегії, визначення обсягів і строків фінансування залежно від 
маркетингових цілей; диференціація товарів залежно від вибраних 
сегментів ринку). 

2. Управління реалізацією комплексної ринкової стратегії (пла-
нування асортименту продукції; складання плану і бюджету марке-
тингу для окремих товарів; погодження планів реалізації товарів для 
окремих сегментів ринку; управління збутовою і виробничою діяль-
ністю регіональних відділень і філій). 

ІС контролю маркетингу містить такі основні функціональні бло-
ки задач: 

1. Облік і контроль виконання запланованих завдань в розрізі 
планових періодів, окремих видів товарів, цільових ринків (конт-
роль обсягів реалізації товарів і послуг; облік і контроль доходів і 
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прибутків, рентабельності; контроль відповідності фактичної частки 
ринку виробничим і комерційним можливостям; аналіз використан-
ня можливостей реалізації продукції; контроль ефективності марке-
тингових заходів). У цьому ж блоці автоматизується обробка інфор-
мації щодо ступеня задоволеності покупців і споживачів 
комерційною діяльністю підприємства на цільових ринках. Резуль-
тати розв’язання названих задач використовуються у плано-
во-економічних службах підприємства, а також керівниками серед-
нього і вищого рівнів. 

2. Облік і контроль ефективності (прибутковості) витрат у систе-
мі просування товарів, тобто транспортних витрат, витрат на про-
міжне складування, на канали збуту, організацію місць продажів. 
Користувачами інформації цієї ділянки контролю є робітники внут-
рішньої ревізійної служби підприємства. 

3. Стратегічний контроль маркетингу — автоматизація розраху-
нків, пов’язаних з глобальним контролем ефективності маркетинго-
вої діяльності в цілому. Результати використовуються вищим кері-
вництвом підприємства. 

ІС ціноутворення здебільшого за своєю архітектурою є комп’ю-
терною системою підтримки прийняття рішень. Це зумовлено пев-
ними причинами. Становлення цін на товари підприємства в умовах 
ринкової економіки є складним багатоетапним процесом, що визна-
чається багатьма факторами, головними з яких є конкурентна стру-
ктура ринку, попит на продукцію, рівень витрат та інші. Вхідна ін-
формація для визначення рівня цін не завжди є повністю 
визначеною і кількісною, а частіше носить якісний характер і може 
бути неточною та неповною. На окремих етапах ціноутворення мо-
жлива багатоваріантність рішення, тобто найкраще рішення виби-
рається з набору альтернативних варіантів. Такі риси проблеми ха-
рактеризують її як задачу прийняття рішень, тому автоматизацію 
визначення цін слід здійснювати в умовах комп’ютерної СППР. 

Головними етапами ціноутворення в умовах СППР є: вибір цілі 
ціноутворення; визначення попиту; аналіз витрат; аналіз цін конку-
рентів; вибір методів ціноутворення; встановлення кінцевої ціни. 

ІС обробки результатів маркетингових досліджень призначена для 
автоматизації обробки та аналізу даних з таких напрямків: дослід-
ження ринку, дослідження споживачів, дослідження конкурентів, ви-
вчення товаропросування і продажів, вивчення системи стимулюван-
ня збуту і реклами. Математичну основу автоматизації складають 
методи лінійного програмування, теорія масового обслуговування, 
теорія зв’язку, теорія ймовірностей, сітьове планування, методи ма-
тематичної статистики, економіко-математичне моделювання. 
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Тема 8. Інформаційна система 
управління персоналом організації 

 
Основними функціональними підсистемами інформаційної сис-

теми управління персоналом на підприємстві є: підсистема оформ-
лення та обліку кадрів; підсистема планування, прогнозування і ма-
ркетингу персоналу; підсистема розвитку кадрів; підсистема аналізу 
і розвитку засобів стимулювання праці. 

Автоматизація планування потреби у персоналі охоплює розра-
хунки витрат часу на виконання плану виробництва продукції і 
планового фонду заробітної плати, планової потреби в основних ро-
бітниках та інших категоріях персоналу та чистої потреби з ураху-
ванням фактичної наявності робітників, прийому та вибуття робіт-
ників до початку планового періоду. 

Інформацію щодо фактичної наявності персоналу на підприємст-
ві надає підсистема оформлення та обліку кадрів, у задачі якої вхо-
дять автоматизація документального оформлення прийому, звіль-
нення, кадрового переміщення персоналу, облік наявності та руху 
особового складу підприємства, оцінка та аналіз персоналу. Аналі-
тичні відомості, що формуються у цій підсистемі, містять інформа-
цію про кваліфікаційну структуру персоналу, статево-вікову струк-
туру, структуру персоналу за категоріями, звітну інформацію про 
плинність кадрів на підприємстві, тривалість робочого дня, соціаль-
ні послуги і т. ін. 

Процес планування забезпеченості кадрами виходить з існуючо-
го дефіциту або надлишку персоналу по тих чи інших категоріях, 
професіях, розрядах. Автоматизація планування забезпеченості кад-
рами здійснюється в умовах комп’ютерної системи підтримки 
прийняття рішень. У процесі прийняття рішень здійснюється, 
по-перше, вибір заходів кадрової політики шляхом оцінювання пе-
реваг і недоліків кожного заходу й визначення ймовірності їх здійс-
нення, по-друге, оцінювання кандидатів на прийняття, переведення, 
звільнення, навчання за всіма критеріями з подальшим зведенням 
критеріальних оцінок у глобальну оцінку. Критеріями оцінки пра-
цівників є: 

— передумови продуктивності (знання, інтелектуальні здібності, 
витривалість, готовність нести відповідальність); 

— продуктивність працівника (кількість виконаної роботи, якість, 
теми роботи); 

— поведінка працівника (здатність до співробітництва, самостій-
ність, здатність до керування); 

— здатність до розвитку. 
Оцінкою працівників послуговуються при прийнятті рішень про 

використання персоналу.  
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Тема 9. Інформаційна система підприємницької діяльності 
 
Підприємницька діяльність здебільшого пов’язана з необхідніс-

тю прийняття низки управлінських рішень щодо розвитку виробни-
чо-збутової діяльності підприємства. При цьому існує потреба у 
спеціальній систематизованій інформації, яка б містила необхідні 
відомості про підприємницьке середовище, можливості збуту, ринок 
праці, відповідні положення законодавства і т. ін. Комп’ютерна си-
стема підтримки прийняття рішень підприємницької діяльності ви-
користовує дані розподіленої бази даних, що об’єднує: базу даних 
правових документів; базу даних замовників продуктів і послуг, ба-
зу даних підприємницьких пропозицій; базу даних маркетингу; базу 
даних резервів потужностей підприємств; базу даних рішень місце-
вих органів влади щодо реєстрації підприємств; базу даних невико-
ристовуваних площ промислових підприємств і нежитлового фонду; 
базу даних пропозицій з кооперації виробництва; базу даних праце-
влаштування, базу даних умов кредитування банками; базу даних 
матеріалів і неліквідів; базу даних оптової та роздрібної торговель-
ної мережі; бази даних фондової і товарної бірж. 

Підтримка прийняття рішень здійснюється з використанням від-
повідних економіко-математичних методів і моделей на основних 
етапах процесу, таких як вибір напрямку підприємництва, вибір 
підприємницьких пропозицій, оцінка продукції або послуги і прий-
няття рішення щодо її випуску, пошук партнерів, розташування 
підприємства (цеху, дільниці), вибір банку-інвестора, рішення з ма-
ркетингової політики, вибір обладнання, матеріалів і комплектую-
чих виробів, пошук трудових ресурсів, вибір форм і конкретних 
суб’єктів реалізації, прийняття кінцевого рішення щодо доцільності 
даного виду діяльності залежно від результатів реалізації. 

Конкретні підприємницькі рішення мають бути потверджені не-
обхідними розрахунками та оформлені у вигляді бізнес-плану. Біз-
нес-план — це документ, в якому формулюються цілі підприємства, 
дається їх обгрунтування, визначаються шляхи досягнення, необ-
хідні для реалізації кошти і кінцеві фінансові показники роботи. Бі-
знес-план розробляється на декілька років (3—5) з розбивкою по 
роках; на перший рік — з розбивкою по місяцях. 

У бізнес-плані йдеться про суть проекту (вид діяльності, запропо-
новані для виробництва і реалізації товари та послуги), його обгрун-
тування (результати ринкових досліджень — стан попиту та пропози-
ції, споживачі, конкуренти), забезпечення (виробничий, маркетинго-
вий і організаційний плани), необхідні для реалізації кошти (обсяг, 
графік і напрямки використання капітальних вкладень, поточні ви-
трати) і кінцеві фінансові результати від здійснення проекту. 

Бізнес-план діючого підприємства грунтується на характеристи-
ці, результатах і досвіді його роботи. При цьому маються на меті 
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можливості розвитку підприємства і зміни, які потрібно для цього 
здійснити. 

Типова структура бізнес-плану, прийнята у міжнародній практиці, 
має такі розділи: титульна сторінка, вступна частина, аналіз стану 
справ у галузі, сутність проекту, план маркетингу, виробничий план, 
організаційний план, оцінка ризиків, фінансовий план, додатки. 

При підготовці окремих розділів бізнес-плану можлива автома-
тизація розрахунків і подання інформації. 

У розділі “Аналіз стану справ у галузі” на комп’ютерній основі 
визначаються результати комплексних маркетингових досліджень за 
такими показниками: 

— динаміка продажів у галузі за попередні роки та прогнозовані 
темпи їх зростання; 

— тенденції ціноутворювання (рівень цін та їх динаміка; рівень 
впливу ціноутворювальних факторів); 

— кількісна характеристика груп споживачів; 
— оцінка впливу науково-технічних і соціальних факторів. 
Для розділу “Сутність проекту” автоматизовано визначаються 

вартість проекту і графік виробничих капіталовкладень. 
У розділі “План маркетингу” визначаються: бюджет маркетингових 

досліджень, загальний обсяг продукції, що реалізується, з розподілом 
за періодами здійснення проекту; план збуту продукції з розбивкою за 
товарними групами та регіонами; бюджет рекламної кампанії. 

Розділ “Виробничий план” містить розрахунки потреби в ресур-
сах і виробничих потужностях на реалізацію виробничої програми, 
обсягу капітальних вкладень, планової собівартості продукції. 

У розділі “Оцінка ризиків” подаються розрахунки різних видів 
ризиків із застосуванням економіко-математичних моделей. 

Розділ “Фінансовий план” містить низку розрахунків, які дають 
змогу здійснити економічну оцінку всього проекту з точки зору 
окупності витрат і рентабельності. У повному обсязі цей розділ 
включає такі фінансові документи: 

— зведений баланс доходів і витрат (доходи, собівартість, на-
кладні витрати, валовий прибуток, податки, чистий прибуток); 

— план грошових надходжень і витрат (сумарні надходження, 
платежі за напрямками, залишок грошової готівки); 

— балансовий план на кінець першого року (активи, пасиви, 
власний капітал); 

— план по джерелах (доходи від операцій, позики, власні кошти, 
амортизація) і використанню коштів (купівля обладнання, будівни-
цтво, приріст запасів, погашення позик, виплата дивідендів). 

 
 

2.2. Плани практичних занять 
 

Тема 1. Вступ до курсу “Інформаційні системи в менеджменті” 
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Мета заняття — одержання загальних відомостей про інформа-

ційні системи в менеджменті та про зв’язки дисципліни з іншими 
дисциплінами. 

Питання 

1. Характеристика предметної області інформаційних систем 
менеджменту. 

2. Склад інформаційного забезпечення менеджменту. 
3. Етапи розвитку ІСМ. 
[1, 3, 9, 10] 
 
 

Тема 2. Концептуальні основи інформаційних систем  
менеджменту 

 
Мета заняття — засвоєння теоретичних знань з основ створення 

ІСМ; набуття практичних навичок з постановки задач менеджменту 
для автоматизованого розв’язання. 

Питання 

1. Поняття і мета створення ІСМ. Принципи створення і функці-
онування ІСМ. 

2. Структура ІСМ. Забезпечувальні підсистеми ІСМ. 
3. Функціональні підсистеми ІСМ. 
4. Постановка та алгоритмізація задач менеджменту для автома-

тизованого розв’язання. 
5. Системи підтримки прийняття рішень в області менеджменту. 
6. Застосування експертних систем у менеджменті. 
[12, 13, 15] 
 
 

Тема 3. Реалізація принципів 
нової інформаційної технології в ІСМ 

 
Мета заняття — вивчення характерних особливостей сучасної 

інформаційної технології та їх впливу на створення інформаційних 
систем менеджменту. 

Питання 

1. Характеристика нової інформаційної технології. 
2. Концепція автоматизованої обробки інформації у середовищі 

локальних обчислювальних мереж (ЛОМ). 
3. Види топології ЛОМ. 
4. Розподільна обробка даних і розподільні бази даних. 
5. Організація обробки інформації на базі моделі “клієнт—сервер”. 
6. Мережі АРМ управлінського персоналу. 
[4, 14] 
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Тема 4. Інформаційна система виробничого менеджменту 
 
Мета заняття — вивчення організації автоматизованого розв’я-

зання задач виробничого менеджменту на підприємстві. 

Питання 

1. Організаційно-функціональна структура мережі АРМ управ-
ління виробництвом. 

2. Автоматизація технічної підготовки виробництва. 
3. Автоматизація формування виробничих програм. 
4. Автоматизація розв’язання задач оперативного управління 

виробництвом на підприємстві. 
[14] 
 
 

Тема 5. Автоматизація розв’язання комплексу задач 
з обліку та аудиту господарської діяльності підприємства 

 
Мета заняття — вивчення організації автоматизованого розв’я-

зання задач обліку та аудиту господарської діяльності підприємства. 
Питання 

1. Організаційно-функціональна структура мережі АРМ з обліку 
та аудиту. 

2. Автоматизація обліку та аудиту основних засобів. 
3. Автоматизація обліку та аудиту матеріальних цінностей. 
4. Автоматизація обліку та аудиту праці й заробітної плати. 
5. Автоматизація обліку та аудиту фінансово-розрахункових 

операцій. 
6. Автоматизація обліку та аудиту готової продукції. 
7. Автоматизація обліку та аудиту витрат на виробництво. 
8. Автоматизація зведеного обліку і складання звітності. 
[5, 6, 15] 
 
 

Тема 6. Інформаційна система фінансового менеджменту 
 
Мета заняття — вивчення організації автоматизації розв’язання 

задач фінансового менеджменту на підприємстві, в організації. 

Питання 

1. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень з вибору проектів 
інвестицій. 

2. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень з вибору джерел 
фінансових ресурсів. 

3. Автоматизація аналізу фінансової звітності підприємства. 
[15] 
 
 



 31 

Тема 7. Інформаційна система управління маркетингом 
 
Мета заняття — вивчення структури і загальної характеристики 

функцій та задач інформаційної системи маркетингу на підприємстві. 

Питання 

1. Характеристика інформації, використовуваної в ІС маркетингу. 
2. Склад функціональних підсистем ІС маркетингу. 
3. Автоматизація обробки результатів маркетингових досліджень. 
4. Автоматизація планування маркетингу. 
5. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень з ціноутворення. 
6. Автоматизація обліку і контролю маркетингу. 
[ 8, 15] 
 
 

Тема 8. Інформаційна система 
управління персоналом підприємства 

 
Мета заняття — вивчення змісту автоматизації управління пер-

соналом на підприємстві на базі комп’ютерних технологій. 

Питання 

1. Автоматизація планування потреби у персоналі. 
2. Автоматизація обліку наявності та руху персоналу. 
3. Автоматизація планування забезпеченості кадрами. 
4. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень у разі залучення 

персоналу із зовнішніх джерел. 
5. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень у разі перерозподі-

лу персоналу. 
6. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень у разі усунення 

надмірності персоналу. 
7. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень при плануванні на-

вчання персоналу. 
8. Автоматизація оцінки та аналізу персоналу. 
[15] 
 
 
Тема 9. Інформаційна система підприємницької діяльності 
 
Мета заняття — ознайомлення з можливостями комп’ютеризації 

інформаційної підтримки підприємницької діяльності. 

Питання 

1. Автоматизація складання розрахункової частини бізнес-плану. 
2. Структура розподіленої бази даних підприємницької діяльності. 
3. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень з вибору напрямків 

підприємницької діяльності. 
[15] 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 
 

Автоматизація розв’язання задач виробничого менеджменту  
й обліку та аудиту господарської діяльності підприємства  

на базі системи керування базою даних Visual FoxPro 
 
Мета роботи — навчитися розробляти постановку задачі та ал-

горитм розв’язання та використовувати можливості СКБД Visual 
FoxPro для створення бази даних задач менеджменту, запитів до неї 
і звітів. 

 
Послідовність виконання лабораторної роботи 

1. Згідно з одержаним завданням розробити постановку задачі та 
алгоритм її розв’язання. Структура опису постановки задачі та ал-
горитму розв’язання задачі мають відповідати прикладу, наведено-
му у додатку 1. 

2. Підготувати вміст файлів даних (таблиць у термінах Visual 
FoxPro) для заповнення бази даних. Дані таблиць мають відповідати 
одні одним таким чином, щоб значення полів, за якими таблиці бу-
дуть зв’язані між собою, у різних таблицях збігалися. 

3. Засобами Visual FoxPro створити базу даних, структури запи-
сів таблиць, індекси, занести дані в таблиці та встановити відно-
шення між таблицями. 

4. Створити запит до бази даних. Структура запиту має відпові-
дати структурі результатної машинограми по задачі. На базі запиту 
створити звіт. 

5. Надрукувати вміст таблиць бази даних, запит і звіт. 
6. Оформити звіт з лабораторної роботи, який має містити титу-

льну сторінку, текст завдання, опис постановки задачі, алгоритм 
розв’язання, надрукований вміст таблиць бази даних (файлів даних), 
надруковані запит і звіт. 

7. Захистити звіт з лабораторної роботи. 

 
Інструкція по роботі з Visual FoxPro 

 
1. Створення бази даних 

 
•  Для створення бази даних слід вибрати команду меню 

File/New або натиснути екранну кнопку New на стандартній панелі 
інструментів. 

У результаті відкриється вікно New, яке містить перемикачі типів 
файлів (Project, Database, Table, Query, Connection, View, Remote 
View, Form, Report, Label, Program, Class, Text file, Menu) та екран-
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ні кнопки New File (створення нового файла в режимі конструктора) 
та Wizard (робота з майстрами). 

•  У вікні New слід активізувати перемикач типу файла Database, 
після чого натиснути екранну кнопку New File. 

У результаті відкриється вікно Create. 
•  У вікні Create слід занести у відповідні поля ім’я папки, де 

зберігатиметься база даних (поле Сохранить в:), ім’я бази даних; 
потім натиснути екранну кнопку Сохранить. 

Після зазначених дій на екрані відкриється вікно конструктора 
бази даних Database Designer і з’явиться відповідна панель інстру-
ментів. На панелі інструментів Database Designer є кнопки: 

New Table — створення нової таблиці; 
Remove Table — вилучення таблиці; 
Modify Table — модифікація таблиці; 
Browse Table — вивід таблиці на екран у режимі Browse. 
•  Для створення нової таблиці слід натиснути екранну кнопку 

New Table на панелі інструментів Database Designer. 
На екрані відкриється вікно New Table, яке містить екранні кно-

пки Table Wizard, New Table, Cancel. 
•  У вікні New Table слід натиснути кнопку New table. 
Після цього на екрані відкриється вікно Create. 
•  У вікні Create у відповідні поля слід ввести ім’я таблиці, пап-

ку; натиснути екранну кнопку Сохранить. 
Відкриється діалогове вікно Table Designer. У версії Visual 

FoxPro 3.0 воно має вкладки Table та Index; у версії Visual FoxPro 5.0 
— вкладки Fields, Indexes, Table. Вкладці Table версії VFP 3.0 відпо-
відає вкладка Fields версії VFP 5.0. 

•  У вікні Table Designer слід ввести структуру таблиці та індекси 
таблиці. 

Вкладка Table призначена для введення опису структури таблиці. 
Сама вкладка Table має табличний вигляд і містить графи: 

Name — графа для введення імен полів таблиці. 
Type — графа для введення типів даних полів. Для введення типу 

даних використовується список, що розкривається. При натискуван-
ні на кнопку зі стрілкою праворуч від поля список розкривається, 
показуючи допустимі значення. Основними типами Visual FoxPro є: 

Character — символьний тип даних. Символьні поля можуть ма-
ти довжину від 1 до 254 символів. Вони складаються із символів: 
літер, цифр, пропусків і розділових знаків. Цей тип даних звичайно 
вибирають для назв, прізвищ, кодів об’єктів. Також цей тип даних 
доцільно призначати полям, які хоч і складаються тільки з цифр, але 
над якими не виконуватимуться розрахунки. Символьний тип даних 
указується за умовчання. 

Numeric — числове поле фіксованої довжини. Максимальна дов-
жина поля — 20 знаків; максимальна кількість знаків після коми — 
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19. У лабораторній роботі такий тип варто вибирати для числових 
полів, над якими будуть виконуватися розрахунки. 

Float — числове поле з плаваючою точкою. Максимальна дов-
жина — 20 знаків. 

Date — поле для зберігання дати у вигляді РРРРММДД — чоти-
ри цифри на рік, дві на місяць і дві на день. 

Date Time — поле для зберігання дати і часу. Додатково до дати 
зберігає час у вигляді ГГХХСС, де ГГ — години від 00 до 23, ХХ — 
хвилини, СС — секунди. 

Double — числове поле з плаваючою точкою подвійної точності. 
Містить 18 розрядів у стислому вигляді. 

Currency — поле для зберігання грошових сум. Може мати 4 
знаки після коми. 

Logical — логічне поле, в якому зберігається двійкова інформа-
ція у вигляді (.Т.) або (.F.) для запам’ятовування тих характеристик, 
в яких можливі два стани. 

Memo — поля для зберігання довгих текстових рядків (понад 254 
символи). 

General — різновид memo-полів для зберігання OLE-об’єктів 
(наприклад, графіки). 

Width — третя графа вкладки Table, у якій указується розмір по-
ля у символах. Розмір символьного поля за умовчання — 10 симво-
лів, за допомогою лічильника його можна змінювати від 1 до 254. 
Кількість символів можна ввести і з клавіатури. 

Decimal — указується кількість десятичних знаків після коми. 
Вводиться лише для полів числового типу. 

Null — визначає, чи може поле мати значення Null (невизначене 
значення). Позначається натискуванням на кнопку, що знаходиться 
у даній графі. 

У версії Visual FoxPro 5.0 вкладка Fields містить, крім зазначе-
них, графу Index, яка дає можливість визначити поле як індексне. 

Перехід між графами вкладки Table здійснюється за допомогою 
клавіші Tab або за допомогою клацання мишею. 

Опис структури таблиці має стільки рядків, скільки полів має ко-
жний запис таблиці. Кнопки у лівій частині вкладки Table слугують 
для змінювання порядку полів при виконанні перегляду таблиці. 

Вкладка Index вікна Table Designer служить для введення інфор-
мації про індекси таблиці. Індекси таблиці у лабораторній роботі 
слугуватимуть для створення відношень між таблицями, тобто 
встановлення зв’язку між записами одної таблиці і записами іншої. 
Для кожної таблиці, що використовується в задачі, слід визначити, 
які поля або сукупності полів слугуватимуть для створення відно-
шень між даною таблицею та іншими, і створити відповідні індекси. 
Наприклад, таблиця “Довідник поопераційних норм часу на вигото-
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влення деталей” TRUD і таблиця “Довідник основних засобів” 
FOND можуть бути зв’язані за полем “код обладнання”. 

Вкладка Index має табличний вигляд і містить такі поля: 
Name — довільне ім’я індексу. Стрілки ліворуч від імені індексу 

визначають порядок індексації:  — за зростанням значення індек-
су;  — за убуванням. 

Type — тип індексації. У Visual FoxPro використовуються такі 
типи індексації: 

Regular — означає, що значення індексного виразу буде записане 
для кожного запису таблиці. Якщо значення виразу одне і те саме 
для декількох записів, в індексному файлі будуть зберігатися декі-
лька покажчиків по одному на кожний запис. Значення типу індек-
сації Regular присвоюється за умовчання. 

Unique — такий індекс у разі повторювання значень індексного 
виразу у декількох записах буде містити тільки один покажчик — на 
запис, який зустрівся першим. При перегляді такої таблиці замість 
декількох записів з однаковими індексними виразами з’явиться ли-
ше перший з них. 

Candidate — унікальний індекс, який містить покажчики на всі 
записи таблиці. При використанні такого індексу в таблиці заборо-
няється повторювання записів з одним і тим самим значенням інде-
ксного виразу. Індекс Candidate однозначно визначає будь-який за-
пис таблиці. 

Primary — має такі ж властивості, що й Candidate, але має назву 
“первинного ключа” таблиці. Таблиця може мати декілька полів, ко-
жне з яких однозначно визначає запис, але первинний ключ може бу-
ти тільки один. Решта є “кандидатами на роль первинного ключа”. 

Expression — поле вкладки Index, в якому вводиться вираз для 
індексації. Індексний вираз може бути представлений одиночним 
полем (наприклад, KodMater) або комбінацією полів. Для задаван-
ня складного виразу можна скористатися конструктором виразів 
Expression Builder, який викликається натискуванням екранної  
кнопки праворуч від поля вводу Expression. Прості вирази можна 
набирати безпосередньо у полі Expression, наприклад, KodMater + 
+ KodDetal.  

Filter — поле для задавання умови фільтрації. 
•  По закінченні введення опису структури таблиці та індексів 

слід натиснути екранну кнопку ОК. 
Visual FoxPro видає запит на введення даних у таблицю “Input 

data records now?”.  
•  У відповідь на запит слід вибрати “Yes” і ввести дані в таблицю. 
Якщо після введення структури таблиці було натиснуто клавішу 

Enter, вікно Table Designer закриється без запиту на введення даних. 
У такому разі ввести інформацію можна, додаючи записи в таблицю 
у вікні Browse. Для цього слід двічі клацнути лівою кнопкою миші 
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(далі — клацнути) на полі заголовка таблиці (або натиснути екранну 
кнопку Browse Table на панелі інструментів Database Designer), у 
результаті відкриється вікно перегляду таблиці. В меню слід виби-
рати команду Table/Append New Record або натискувати комбінацію 
клавіш Ctrl+Y для додавання порожнього запису в таблицю і запо-
внювати його. 

•  Якщо є потреба внести зміни у структуру або індекси таблиці, 
на панелі інструментів Database Designer слід натиснути екранну 
кнопку Modify Table і у вікні Table Designer, що відкриється, внести 
необхідні зміни. 

•  Після створення всіх таблиць слід створити відношення між 
таблицями. Для цього у вікні Database Designer слід прокрутити ві-
кна кожної з таблиць униз так, щоб було видно список індексів. Далі 
можна захопити мишею ім’я індексу одної таблиці і перенести його 
на місце індексу, що відповідає йому за змістом, в іншій таблиці. 
Тип індексу в першій таблиці має бути Primary або Candidate. Ви-
значити постійне відношення між двома індексами Regular або 
Unique неможливо. Створене відношення у вікні Database Designer 
має вигляд лінії, що з’єднує таблиці між собою. 

•  Для вилучення непотрібного відношення слід виділити його, 
клацнувши на лінії відношення мишею, і натиснути клавішу Delete. 

2. Створення запиту 
 
Перед створенням запиту має бути відкрита база даних, що міс-

тить таблиці, до яких буде спрямований запит. 
•  Вибрати команду меню File/New або натиснути екранну кноп-

ку New на стандартній панелі інструментів. 
•  У вікні New, що відкриється, активізувати перемикач типу 

файла Query, після чого натиснути екранну кнопку New File. 
Відкриється вікно конструктора запитів Query Designer і вікно 

для додавання таблиць у запит Add Table or View.  
•  У вікні Add Table or View вибрати таблиці бази даних, що бра-

тимуть участь у запиті. Якщо вікно Add Table or View закрилося до 
того, як усі таблиці були додані у запит, слід для його відкриття 
скористатися екранною кнопкою Add Table на панелі інструментів 
Query Designer. 

Вікно Query Designer у версії VFP 3.0 містить вкладки Selection 
Criteria (Критерії вибору), Fields (Поля), Order By (Упорядкувати 
за), Group By (Групувати за). У версії VFP 5.0 замість вкладки 
Selection Criteria вікно містить вкладку Join (Зв’язки); крім того, 
додатково воно містить вкладку Miscellaneous (Змішаний), яка слу-
жить для зазначення кількості записів у запиті, заборони повторю-
вань і т. ін. 

Вкладка Selection Criteria призначена для введення критеріїв ви-
бору записів таблиць у запит, наприклад: ім’я_ таблиці 1.поле Equal 
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ім’я_таблиці 2.поле. Якщо у запит були вибрані таблиці, між якими 
існують відношення, то програма сама пропонує критерії вибору за 
встановленими зв’язками. 

•  Для змінення критерію вибору слід двічі клацнути на екранній 
кнопці  поряд з критерієм. Для введення критерію слід натиснути 
екранну кнопку Add Join (Додати зв’язок) на панелі інструментів 
Query Designer. В обох випадках відкривається вікно Join Condition, 
яке дає змогу відредагувати умову зв’язку таблиць. 

Вікно діалогу Join Condition містить списки полів таблиць, з яких 
можна вибрати поля, за допомогою котрих зв’язуються таблиці. 
Крім того, можна змінити критерій зв’язку. У VFP 3.0 зв’язки підт-
римують п’ять можливих критеріїв: 

Equal — рівняння (рядки посимвольно порівнюються доти, поки 
один з них не скінчиться); 

Like — входження. Visual FoxPro посимвольно порівнює рядок, що 
стоїть ліворуч, з рядком, що стоїть праворуч, поки він не скінчиться; 

Exactly Like — фактичне рівняння, при якому спочатку короткий 
рядок доповнюється пробілами до довжини довшого рядка, а потім 
проводиться посимвольне порівнювання; 

More Than — більше (для числових полів). Здійснюється вибір 
записів зі значенням більшим за тестове; 

Less Than — менше (для числових полів). Здійснюється вибір 
записів зі значенням меншим за тестове. 

У Visual FoxPro 5.0 підтримуються такі види зв’язків: 
Inner Join — результатний набір містить тільки ті записи лівої 

таблиці, які за критерієм відповідають записам правої таблиці; 
Left Join — результатний набір містить записи лівої таблиці й ті 

записи правої, які їм відповідають; 
Right Join — результатний набір містить записи правої таблиці й 

ті записи лівої, що їм відповідають; 
Full Join — результатний набір містить усі записи лівої та усі 

записи правої таблиць. 
Вкладка Fields у вікні Query Designer призначена для вибору по-

лів таблиць для включення у запит. Вона містить два списки 
Avaliable Fields (Досяжні поля) та Selected Fields (Вибрані поля). 
Початково всі поля з вибраних таблиць знаходяться у списку дося-
жних полів, а список вибраних полів порожній. 

•  Для перенесення окремого поля зі списку досяжних у вкладці 
Fields слід двічі клацнути на ньому або спочатку виділити його, а 
потім натиснути екранну кнопку Add. 

•  Поля у списку вибраних спочатку розташовані у такому по-
рядку, в якому їх додавали. Для зміни порядку слід натискувати 
кнопку переносу ліворуч від кожного поля. 

•  У полі Expression слід задати вираз для розрахунку результату, 
наприклад, prihod.kol  mater.cena і додати його у запит. 
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Додавання і вилучення полів здійснюється за допомогою екран-
них кнопок Add (Додати), Add All (Додати всі), Remove (Вилучити), 
Remove All (Вилучити всі). 

•  У вкладці Order By можна задати послідовність упорядкування 
результатів запиту. Для цього потрібне поле (за яким має здійснюва-
тись упорядкування) переносять зі списку Selected Output (Вибраний 
вивід) у список Ordering Criteria (Критерії упорядкування). Для пе-
ренесення та вилучення поля використовують кнопки Add і Remove. 

Якщо у списку критеріїв упорядкування буде декілька полів, це 
означає, що записи у запиті будуть упорядковані спочатку за пер-
шим полем, а вже потім, при однакових значеннях у першому по-
лі, — за другим і так далі. 

Стрілка поряд з полем у списку критеріїв упорядкування вказує на 
порядок упорядкування:  — за зростанням;  — за убуванням. За 
умовчання встановлюється послідовність упорядкування за зростан-
ням. 

•  Для змінення послідовності упорядкування слід помітити поле 
у списку критеріїв і явно задати послідовність упорядкування за 
допомогою перемикача Ascending /Descending — За зростанням / За 
убуванням. 

•  У вкладці Group By, коли є потреба, встановлюють порядок 
групування кількох записів запиту в один. Це робиться тоді, коли у 
декількох записах повторюється значення деякого поля, наприклад, 
коду обладнання, а в результаті потрібно одержати підсумок для 
кожного значення цього поля. В такому разі у запиті можна замість 
декількох записів виводити лише один. Для цього слід дане поле 
перенести зі списку Available Fields у список Group By Fields. 

У разі групування записів за деяким полем слід вирішити, що ро-
бити з рештою полів запиту. За умовчання VFP виводить у результат-
ній таблиці значення полів в останньому записі кожної групи. У про-
тивному випадку слід задати функції групування для цих полів. 

•  Для задавання функцій групування записів слід перейти у 
вкладку Fields і натиснути кнопку зі стрілкою поряд із полем 
Functions/Expressions. При цьому буде виведений список функцій, 
що використовуються у разі групування записів. 

Функціями групування записів є: 
COUNT() — підрахувати кількість записів у групі; 
SUM() — підсумувати значення числового поля в усіх записах 

групи; 
AVG() — підрахувати середнє значення поля у групі; 
MIN() — знайти мінімальне значення поля у групі; 
MAX() — знайти максимальне значення поля у групі; 
COUNT(DISTINCT) — підрахувати кількість відмінних записів у 

групі; 



 39 

SUM(DISTINCT) — просумувати значення числового поля по 
відмінних записах групи; 

AVG(DISTINCT) — підрахувати середнє значення поля по від-
мінних записах групи. 

•  У полі Functions/Expressions вкладки Fields слід задати необ-
хідні функції групування записів і додати їх у запис за допомогою 
кнопки Add. Функції групування можуть як вибиратися зі списку, 
так і формуватися користувачем за логікою розрахунків, наприклад, 
SUM(Table1.pole1Table2.pole2). 

•  Зберегти запит, натиснувши кнопку Save на стандартній панелі 
інструментів і задавши ім’я запиту у вікні Save As. 

•  Для перегляду результатів поточного запиту слід натиснути 
кнопку Run (!) на стандартній панелі. Результати виводяться в ре-
жимі Browse. 

•  Вивести запит на друк. Для цього вибрати команду 
Query/Query Destination; у вікні Query Destination вибрати вкладку 
Screen; у вкладці активізувати перемикач To Printer і натиснути OK. 
Для запуску на виконання натиснути екранну кнопку Run (!). 

 
3. Створення звіту на базі запиту 

 
Перед створенням звіту на базі запиту має бути відкритий запит, 

для якого буде створений звіт. 
•  На панелі інструментів Query Designer натиснути екранну 

кнопку Query Destination. 
•  У вікні Query Destination натиснути кнопку Report. 
•  У вкладці Report для запуску майстра зі створення звітів нати-

снути екранну кнопку Report Wizard. 
•  Використовуючи майстер звітів, створити звіт, у якому джере-

лом даних є результати запиту. У вікні Wizard Selection вибрати 
майстер Report Wizard. У вікні Report Wizard на першому кроці слід 
вибрати у звіт усі поля запиту. На другому кроці вибирають стиль 
звіту, на третьому — орієнтацію звіту і визначають, як будуть роз-
міщуватися поля — у колонках чи у рядках. Четвертий крок може 
бути пропущений, а на п’ятому кроці зберігають звіт. 

•  Надрукувати звіт. Для цього на панелі інструментів Query 
Designer натиснути екранну кнопку Query Destination; у вікні Query 
Destination натиснути кнопку Report. У вкладці Report активізувати 
перемикач To printer і натиснути ОК. На стандартній панелі інстру-
ментів натиснути екранну кнопку Run (!). 

 
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 
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Розв’язання задач техніко-економічного планування 
на підприємстві з використанням програмного комплексу “Га-

лактика” 
 
Мета роботи: вивчити основи використання програмного ком-

плексу “Галактика” для автоматизації задач виробничого менедж-
менту на підприємстві. 

Послідовність виконання лабораторної роботи 

1. Відповідно до одержаного від викладача завдання сформувати 
контрольний приклад розрахунку. 

2. Ввести вхідні дані контрольного прикладу у базу даних, кори-
стуючись екранними формами модуля ТЕП програмного комплексу 
“Галактика”. 

3. За допомогою процедур модуля ТЕП здійснити автоматизовані 
розрахунки і надрукувати звіти з розрахунків. 

4. Оформити звіт з лабораторної роботи. Звіт містить титульну 
сторінку, зміст завдання, опис контрольного прикладу, короткий 
опис роботи з системою, надруковані звіти з розрахунків. 

5. Захистити звіт. 

Завдання до лабораторної роботи 

Завдання 1. Сформувати звіти: про структуру виробу, про склад 
виробу, про входимість об’єкта обліку, про поопераційний маршрут 
виготовлення виробу. 

Склад вхідної інформації: одиниці виміру, групи об’єктів обліку, 
структурні підрозділи, професії, види робіт, технологічні операції, 
групи і види обладнання, каталог об’єктів обліку, системи оплати, 
тарифні ставки, норми трудовитрат (технологічний процес), матері-
альні норми. 

Завдання 2. Сформувати звіт про потребу у матеріалах на виріб. 
Склад вхідної інформації: одиниці виміру, групи об’єктів обліку, 

структурні підрозділи, види робіт, технологічні операції, каталог 
об’єктів обліку, категорії відходів, ціни матеріалів і покупних ком-
плектуючих виробів, технологічний процес, норми витрат матеріа-
лів і застосовності деталей. 

Завдання 3. Сформувати звіти: про поопераційний маршрут ви-
готовлення виробу, про потребу у трудовитратах на виріб. 

Склад вхідної інформації: одиниці виміру, групи об’єктів обліку, 
структурні підрозділи, професії, види робіт, технологічні операції, 
групи і види обладнання, каталог об’єктів обліку, системи оплати, 
тарифні ставки, норми трудовитрат (технологічний процес). 

Завдання 4. Сформувати звіт про потребу у матеріалах на замо-
влення. 
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Склад вхідної інформації: одиниці виміру, групи об’єктів обліку, 
структурні підрозділи, види робіт, технологічні операції, каталог 
об’єктів обліку, категорії відходів, ціни матеріалів і покупних ком-
плектуючих виробів, технологічний процес, норми витрат матеріа-
лів і застосовності деталей, склад замовлення, настройка системи. 

Завдання 5. Сформувати звіт про потребу у трудовитратах на 
замовлення. 

Склад вхідної інформації: одиниці виміру, групи об’єктів обліку, 
структурні підрозділи, професії, види робіт, технологічні операції, 
групи і види обладнання, каталог об’єктів обліку, системи оплати, 
тарифні ставки, норми трудовитрат (технологічний процес), склад 
замовлення, настройка системи. 

Завдання 6. Сформувати звіти: список цін об’єктів обліку, про 
потребу у матеріалах на замовлення. 

Склад вхідної інформації: одиниці виміру, групи об’єктів обліку, 
структурні підрозділи, види робіт, технологічні операції, каталог 
об’єктів обліку, категорії відходів, ціни матеріалів і покупних ком-
плектуючих виробів, технологічний процес, норми витрат матеріа-
лів і застосовності деталей, склад замовлення, настройка системи. 

Завдання 7. Сформувати звіт про потребу у матеріалах на план 
випуску. 

Склад вхідної інформації: одиниці виміру, групи об’єктів обліку, 
структурні підрозділи, види робіт, технологічні операції, каталог 
об’єктів обліку, категорії відходів, ціни матеріалів і покупних ком-
плектуючих виробів, технологічний процес, норми витрат матеріа-
лів і застосовності деталей, план випуску, настройка системи. 

Завдання 8. Сформувати звіт про потребу у матеріалах на робочу 
виробничу програму. 

Склад вхідної інформації: одиниці виміру, групи об’єктів обліку, 
структурні підрозділи, види робіт, технологічні операції, каталог 
об’єктів обліку, категорії відходів, ціни матеріалів і покупних ком-
плектуючих виробів, технологічний процес, норми витрат матеріа-
лів і застосовності деталей, план випуску, настройка системи. 

Завдання 9. Сформувати звіт про потребу у трудовитратах на 
план випуску. 

Склад вхідної інформації: одиниці виміру, групи об’єктів обліку, 
структурні підрозділи, професії, види робіт, технологічні операції, 
групи і види обладнання, каталог об’єктів обліку, системи оплати, 
тарифні ставки, норми трудовитрат (технологічний процес), план 
випуску, настройка системи. 

Завдання 10. Сформувати звіт про потребу у трудовитратах на 
робочу виробничу програму. 

Склад вхідної інформації: одиниці виміру, групи об’єктів обліку, 
структурні підрозділи, професії, види робіт, технологічні операції, 
групи і види обладнання, каталог об’єктів обліку, системи оплати, 
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тарифні ставки, норми трудовитрат (технологічний процес), план 
випуску, настройка системи. 

Завдання 11. Сформувати звіти: з плану виробництва; про пот-
ребу у матеріалах на план випуску. 

Склад вхідної інформації: одиниці виміру, групи об’єктів обліку, 
структурні підрозділи, види робіт, технологічні операції, каталог 
об’єктів обліку, категорії відходів, ціни матеріалів і покупних ком-
плектуючих виробів, технологічний процес, норми витрат матеріа-
лів і застосовності деталей, план випуску, настройка системи. 

Завдання 12. Сформувати звіт з робочої виробничої програми. 
Склад вхідної інформації: одиниці виміру, групи об’єктів обліку, 

структурні підрозділи, каталог об’єктів обліку, технологічний про-
цес, норми витрат матеріалів і застосовності деталей, план випуску, 
настройка системи. 

Завдання 13. Сформувати звіт з калькуляції собівартості виробу. 
Склад вхідної інформації: одиниці виміру, статті калькуляції, 

групи об’єктів обліку, структурні підрозділи, професії, види робіт, 
технологічні операції, групи і види обладнання, каталог об’єктів об-
ліку, категорії відходів, ціни матеріалів і покупних комплектуючих 
виробів, системи оплати, тарифні ставки, норми трудовитрат (тех-
нологічний процес), норми витрат матеріалів і застосовності дета-
лей, настройка кошторисів витрат, настройка системи. 

Завдання 14. Сформувати звіт — зведену відомість калькуляції 
собівартості на плановий обсяг випуску виробів. 

Склад вхідної інформації: одиниці виміру, статті калькуляції, 
групи об’єктів обліку, структурні підрозділи, професії, види робіт, 
технологічні операції, групи і види обладнання, каталог об’єктів об-
ліку, категорії відходів, ціни матеріалів і покупних комплектуючих 
виробів, системи оплати, тарифні ставки, норми трудовитрат (техно-
логічний процес), норми витрат матеріалів і застосовності деталей, 
настройка кошторисів витрат, план випуску, настройка системи. 

Завдання 15. Сформувати звіт — зведення витрат на обсяг ви-
робництва за статтями калькуляції. 

Склад вхідної інформації: одиниці виміру, статті калькуляції, 
групи об’єктів обліку, структурні підрозділи, професії, види робіт, 
технологічні операції, групи і види обладнання, каталог об’єктів об-
ліку, категорії відходів, ціни матеріалів і покупних комплектуючих 
виробів, системи оплати, тарифні ставки, норми трудовитрат (техно-
логічний процес), норми витрат матеріалів і застосовності деталей, 
настройка кошторисів витрат, план випуску, настройка системи. 

Завдання 16. Сформувати звіт — зведення витрат на обсяг ви-
робництва за елементами витрат. 

Склад вхідної інформації: одиниці виміру, статті калькуляції, 
групи об’єктів обліку, структурні підрозділи, професії, види робіт, 
технологічні операції, групи і види обладнання, каталог об’єктів об-
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ліку, категорії відходів, ціни матеріалів і покупних комплектуючих 
виробів, системи оплати, тарифні ставки, норми трудовитрат (техно-
логічний процес), норми витрат матеріалів і застосовності деталей, 
настройка кошторисів витрат, план випуску, настройка системи. 

Завдання 17. Сформувати звіт — зведення витрат на обсяг ви-
робництва за статтями калькуляції та елементами витрат. 

Склад вхідної інформації: одиниці виміру, статті калькуляції, 
групи об’єктів обліку, структурні підрозділи, професії, види робіт, 
технологічні операції, групи і види обладнання, каталог об’єктів об-
ліку, категорії відходів, ціни матеріалів і покупних комплектуючих 
виробів, системи оплати, тарифні ставки, норми трудовитрат (техно-
логічний процес), норми витрат матеріалів і застосовності деталей, 
настройка кошторисів витрат, план випуску, настройка системи. 

 
 

Інструкція по роботі з модулем ТЕП програмного  
комплексу “Галактика” 

 
1. Загальна характеристика 

 
Модуль техніко-економічного планування на підприємстві (ТЕП) 

призначений для автоматизації розрахунків при формуванні планів 
випуску продукції і виробничої програми, оцінки матеріальних і 
трудових потреб на виробництво. Додатково модуль уможливлює 
розрахунок нормативних витрат на виробництво, калькуляції собі-
вартості і ціни виробів, що випускаються. 

Головними функціями модуля ТЕП є: 
ведення нормативно-довідкової інформації; 
планування виробництва; 
розрахунок собівартості. 
Кожна з цих функцій складається з процедур введення інформа-

ції, розрахункових функцій і процедур-запитів до бази даних з ме-
тою одержання вихідної інформації у різноманітних часових, стру-
ктурних і номенклатурних розрізах. База даних модуля ТЕП входить 
до складу інтегрованої бази даних комплексу “Галактика”. 

Крім названих, модуль включає сервісні функції по роботі з текс-
товим редактором, калькулятором, драйверами монітора та принтера. 

 
2. Структура меню 

Меню найвищого рівня модуля ТЕП наведене на рис. 1. 
Пункт меню ≡ містить загальні сервісні функції системи. 

Нормативы Планирование Себестоимость Справочники   

Рис. 1. Структура меню найвищого рівня 
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Пункт меню Справочники призначений для початкового вве-

дення змісту довідників і допоміжних таблиць і для подальшого їх 
поповнення та коректування. Структура пункту меню Справочники 
подана на рис. 2. 

Справочники

Статьи калькуляции

Варианты расчета статей

Типы объектов учета

Подразделения

Системы оплаты

Тарифные ставки

Виды работ

Технологические операции

Профессии

Оборудование

Категории отходов

Округление цен

Единицы измерения
 

Рис. 2. Структура меню Справочники 
Пункт меню Нормативы призначений для введення і редагу-

вання необхідних каталогів і нормативів. Структура відповідних 
меню нижчих рівнів наведена на рис. 3. 
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Каталог цен

Отчет о ценах

Расчет планово-учетных цен

Расчет средних отпускных

цен

Структура объектов учета

Входимость объектов в

изделие

Состав объекта учета

Входимость объекта учета

Пооперационный маршрут

Потребности на одно

изделие 

Нормативы

Объекты учета

Цены 

Технологический процесс

Материальные нормы

Запросы 

Служебные функции 

Настройка параметров

системы

Установка года и месяца

Выбор режима работы

Замена типа объекта учета

Автопривязка типов МЦ

Пересчет норм оплаты

труда

Перенос цен на новый год

Установка текущих цен

Замена объектов учета

В материалах

В трудозатратах

 
 

Рис. 3. Структура меню Нормативы 
 
Пункт меню Объекты учета дає доступ до вікна введення даних 

у каталог об’єктів обліку. Об’єктами обліку в термінах “Галактики” 
є матеріальні цінності та предмети виробництва будь-якого типу. 

Пункт меню Цены дає доступ до інтерфейсу введення та редагу-
вання планово-облікових цін, забезпечує розрахунок плано-
во-облікових і середніх відпускних цін й одержання звіту про ціни 
об’єктів обліку. 

Пункт меню Технологический процесс забезпечує доступ до ін-
терфейсу введення даних про технологічні процеси виготовлення ви-
робів та норми трудових витрат для операцій технологічного процесу. 

Пункт меню Материальные нормы забезпечує можливість вве-
дення норм витрат матеріалів і застосовності деталей на вироби, на-
півфабрикати, складальні одиниці та інші об’єкти обліку власного 
виробництва. 

Пункт меню Запросы дає можливість одержати звіти щодо стру-
ктури і складу об’єктів обліку, поопераційного маршруту, матеріа-
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льних і трудових потреб на виріб на основі інформації, що зберіга-
ється у базі даних.  

Пункти меню Служебные функции і Настройка параметров 
системы призначені для налаштовування параметрів модуля ТЕП 
та їх змінення в процесі роботи. 

Пункт головного меню Планирование забезпечує виконання ро-
зрахунків з планування товарного випуску продукції підприємства і 
відповідно до підходів щодо планування поділяється на три гілки: 
Производственные заказы, План выпуска, Рабочая производст-
венная программа. Кожна з них дає змогу визначити склад плану, 
провести розрахунки, визначити матеріальні та трудові витрати, 
сформувати звіти. Структура меню Планирование наведена на рис. 
4. 

 

Планирование

Производственные
заказы 

План выпуска 

Рабочая производст-
венная программа

Состав производст-
венных заказов

Оценка призводст-
ва по заказу

Материальные по-
требности на заказ

Трудовые потреб-
ности на заказ

Состав программы

Расчет программы 

Выдача отчета по
программе 

Потребность в
материалах 

Потребность в
трудозатратах 

По сумме производ-
ственных заказов

На основе плана
выпуска

Запуск заказа в
производство

Удаление заказа из
производства

По предприятию

По цеху

По предприятию

По цеху

Состав плана выпуска

Расчет плана выпуска

Расчет фактического
выпуска

Выдача отчета по
плану

Расчет плановой про-
изводственной
программы

Отчет по плановой
производственной
программе

Потребность в
материалах 

Потребность в
трудозатратах 

Вариант 1

Вариант 2

По предприятию

По цеху

По предприятию

По цеху

 
Рис. 4. Структура меню Планирование 

Пункт головного меню Себестоимость призначений для здійс-
нення розрахунків витрат на виробництво, собівартості і ціни про-
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дукції, складання калькуляцій по цехах та підприємству. Структура 
меню Себестоимость наведена на рис. 5. 

Пункти Накладные расходы і Установка параметров статей 
забезпечують введення даних і налаштування модуля для проведен-
ня розрахунків витрат, собівартості та цін виробів. Решта пунктів 
забезпечують проведення розрахунків та одержання звітів. 

 

Себестоимость

Накладные расходы 

Установка параметров

статей 

Расчет затрат на

производство

Отчеты по затратам 

Расчет калькуляций

себестоимости

Себестоимость изделий

Расчет цен изделий

Отчеты по

калькуляциям 

Настройка смет расходов

Привязка смет к цехам

Сметы расходов

На все изделия

На группу изделий

На отдельное изделие

Контроль параметров

Свод по статьям

калькуляции

Свод по элементам затрат

Свод затрат на

производство

Калькуляция на изделие

по цехам

Калькуляция на изделие

по предприятию

Сводная ведомость

калькуляций
 

 
Рис. 5. Структура меню Себестоимость 

 
 

3. Введення даних у систему 
 
Вхідні дані вводяться у базу даних за допомогою екранних форм, 

тобто діалогових вікон, або інтерфейсів. 
 

3.1. Довідники 

3.1.1. Статті калькуляції 
Пункт меню Справочники/Статьи калькуляции призначений 

для введення інформації у класифікатор статей калькуляції собівар-
тості (ціни). При виборі даного пункту на екрані відкривається вікно 
вибору Список статей калькуляции. Це вікно дає змогу переглянути 
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перелік статей калькуляції, вибрати одну з них для редагування, а 
також ввести нову (за допомогою клавіші F7). При виборі статті або 
при спробі ввести новий запис на екрані відкривається вікно 
Статья калькуляции для введення або зміни характеристик статті. 
Дане вікно вміщує такі поля: 

№ п/п в системе (порядковий номер статті в модулі) формується 
автоматично залежно від послідовності введення записів у таблицю. 
За зростанням цих номерів статті калькуляції включаються у вікно 
вибору Список статей калькуляции. Змінити цей порядок немож-
ливо, оскільки це призведе до викривлення калькуляцій собівартості 
виробів. Тому слід із самого початку роботи правильно заповнити 
цей класифікатор. 

№ п/п в отчете (порядковий номер статті у вихідному докумен-
ті) визначає послідовність статей у звітах. Вводиться і коригується з 
клавіатури. 

Название в системе — назва статті калькуляції, що виводиться у 
вікнах модуля. Вводиться з клавіатури. 

Название в отчете — назва статті калькуляції у вихідних доку-
ментах. Допустимий формат поля — 4 рядки по 12 символів. Вво-
диться з клавіатури. 

Категория затрат є групувальним параметром, що визначає 
варіант використання модулем статті при розрахунках і формуванні 
вихідних документів. Для введення категорії слід натиснути клавішу 
F3 і вибрати її з переліку: 

1. Прямые материальные затраты 
2. Возвратные отходы 
3. Транспортные расходы 
4. Прямые затраты по зарплате 
5. Цеховые затраты 
6. Производственные затраты 
7. Внепроизводственные затраты 
8. Плановая прибыль 
Элемент затрат вказує, до якого елемента витрат відноситься 

дана стаття калькуляції. Для введення значення поля слід натиснути 
клавішу F3 і вибрати його з переліку: 

0. Комплексная статья 
1. Основные материалы 
2. Вспомогательные материалы 
3.Покупные изделия 
4. Основная зарплата 
5. Дополнительная зарплата 
6. Отчисления на соцстрах 
7. Амортизация 
8. Прочие затраты 
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Якщо стаття включає в себе декілька елементів витрат, що при-
таманно статтям накладних витрат, то необхідно вибирати значення 
Комплексная статья.  

Знак суммирования визначає, з яким знаком значення статті бу-
де включене в собівартість виробів. Може набирати значень “+” або 
“–”. Значення змінюється клавішею F3. 

Вариант расчета вказує на певний алгоритм розрахунку статті 
калькуляції. Значення поля вибирається з переліку варіантів, що 
міститься у спеціальній таблиці (розд. 3.1.3). Якщо варіант розра-
хунку не заданий, тобто поле не заповнене, то значення даної стат-
ті модулем не розраховується, але може бути введене з клавіатури 
у відповідному інтерфейсі. Якщо для деякої статті вибраний варі-
ант Расчет по смете затрат, то вікно змінює формат таким чи-
ном, що у ньому з’являється додаткове поле База распределения 
затрат. У дане поле слід занести найменування бази розподілу 
кошторису витрат, що формується для даної статті, на собівартість 
продукції. Вибір здійснюється за клавішею F3 з переліку баз роз-
поділу: 

Основная зарплата производственного персонала 
Время работы производственного персонала 
Время работы производственного оборудования 
Стоимость материалов основного производства 
Производственная себестоимость. 
Признак активности дає змогу визначити запис як не активний, 

не вилучаючи його з таблиці. 
Класифікатор статей калькуляції початково існує в системі “Гала-

ктика” у частково заповненому вигляді. Користувач має можливість 
доповнити класифікатор новими статтями або змінити характеристи-
ки існуючих. Максимальна кількість статей у системі не може пере-
вищувати 24. Початково класифікатор включає такі статті: 

1. Сырье и основные материалы 
2. Покупные изделия 
3. Транспортные расходы 
4. Отходы 
5.Зарплата производственных рабочих 
6. Дополнительная зарплата 
7. Отчисления на соцстрах 
8. Содержание оборудования 
9. Общепроизводственные расходы 
10. Общезаводские расходы 
11. Внепроизводственные расходы 
12. Прибыль 
13. Брак в производстве 
3.1.2. Настройка статей калькуляції на план бухгалтерських 

рахунків 
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Налаштовування статей калькуляції на план бухгалтерських ра-
хунків можна здійснювати двома способами. 

Перший спосіб 
Знаходячись у діалоговому вікні Список статей калькуляции клац-

нути на екранній кнопці Настройка статей калькуляции на план 
счетов. На екран виведеться однойменна двохпанельна форма. Верхня 
панель містить перелік статей калькуляції, нижня — таблицю з полями 
для введення бухгалтерської проводки (Дебет, Кредит, Номер счета, 
Номер субсчета). Пересування курсора з верхньої частини в нижню 
здійснюється за допомогою комбінації клавіш Alt+. У верхній панелі 
встановлюють курсор на бажаній статті; потім, знаходячись у нижній 
панелі, для введення нової проводки натискують клавішу F7. Сформу-
ється новий рядок таблиці, в усіх графах якої буде значення Все. Далі 
слід встановити курсор на значення рахунка за дебетом або кредитом, 
натиснути F3 і вибрати у вікні вибору План счетов потрібний рахунок 
або субрахунок. Відмінити вибір можна за допомогою комбінації кла-
віш Ctrl+Delete. Вилучити проводку можна клавішею F8. 

Другий спосіб 
Знаходячись у вікні Статья калькуляции, клацнути на екранній 

кнопці Настройка статьи калькуляции на план счетов. В од-
нойменній екранній формі, що при цьому відкривається, за методи-
кою, викладеною вище, налаштувати вибрану статтю калькуляції на 
план бухгалтерських рахунків. 

 
3.1.3. Варіанти розрахунку статей калькуляції 
За допомогою пункту меню Справочники/Варианты расчета 

статей на екрані відкривається вікно Список вариантов расчета 
статей калькуляции, яке дає змогу ввести перелік варіантів розра-
хунку статей калькуляції собівартості. Початково у ньому міститься 
вісім стандартних варіантів, які мають запрограмовані в модулі ал-
горитми розрахунку. Це такі варіанти: 

Расчет по нормам затрат 
Расчет по смете затрат 
В % от стоимости материалов 
В % от основной зарплаты 
В % от суммы основной и дополнительной зарплаты 
В % от цеховой себестоимости 
В % от производственной себестоимости 
В % от полной себестоимости. 
Для введення нових варіантів слід послідовно виконати такі дії: 
клавішею F7 відкрити вікно Вариант расчета статей калькуляции; 
у полі Вариант ввести найменування нового варіанта розрахун-

ку статей калькуляції; 
указати у будь-якій позиції в нижній частині вікна замість ну-

льових значень системні номери статей, у процентах від суми яких 
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слід розраховувати певну статтю калькуляції. Системні номери ста-
тей калькуляції можна переглянути у вікні Список статей кальку-
ляции (пункт меню Справочники/Статьи калькуляции). Значення 
процента для конкретної статті на певний місяць вводиться при ви-
борі пункту меню Себестоимость/Установка параметров ста-
тей. 

 
3.1.4. Класифікатор типів і груп об’єктів обліку 
Об’єкт обліку являє собою матеріальну цінність, предмет виро-

бництва будь-якого типу і має певну позицію у каталозі матеріаль-
них цінностей. 

Для введення і редагування класифікатора типів і груп об’єктів 
обліку слід вибрати пункт меню Справочники/Типы объектов 
учета, після чого на екрані відкриється інтерфейс Типы и группы 
объектов учета.  

Інтерфейс складається з двох панелей: верхня містить список ти-
пів об’єктів обліку, нижня — список груп об’єктів поточного типу. 
Для редагування або введення типу об’єкта слід натиснути відпо-
відно клавішу Enter або F7. При цьому відкриється вікно редагу-
вання типів об’єктів обліку, що складається з двох панелей, з яких 
верхня містить інформацію про тип, а нижня — про групи об’єктів 
обліку. Вікно містить нижченаведені поля. 

Поле Наименование типа заповнюється шляхом вибору з ката-
логу типів матеріальних цінностей, який відкривається натискуван-
ням клавіші F3.  

Поле Тип містить відомості про фізичний стан об’єктів обліку і 
може набирати значень Материал або ДСЕ (деталь, складальна 
одиниця), які змінюються за допомогою клавіші F3.  

Поле Категория вказує на характер походження і використання 
об’єктів обліку і набуває значень Покупное, Собств. производ., Гото-
вая продукция, Прочее. Значення змінюються за допомогою клавіші F3.  

Поле Доработка покупных містить ознаку, притаманну тільки 
типам категорії Покупное і може набирати значень Осуществляется 
или Отсутствует (клавіша F3). Значення Осуществляется слід 
вказувати, якщо даний тип покупних об’єктів обліку містить деталі з 
доробкою. У такому разі назва цього типу з’явиться в інтерфейсах 
Нормативы/Технологический процесс і Нормативы/Материаль-
ные нормы, де для дороблюваних деталей можна буде ввести тру-
дові норми і норми витрат матеріалів на доробку.  

У поле Статья калькуляции вводиться інформація про те, на яку 
статтю собівартості відносити витрати використовуваних у виробни-
цтві об’єктів обліку цього типу. Цю інформацію варто задавати тільки 
для матеріалів і покупних комплектуючих виробів. Значення поля 
вибирають з класифікатора статей калькуляції за допомогою клавіші 
F3.  
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Для роботи з групами обліку слід перейти у нижню панель нати-
скуванням комбінації клавіш Alt+. Для введення або редагування 
групи обліку слід натиснути відповідно клавішу F7 або Enter. У ре-
зультаті відкриється вікно редагування інформації про групи, до 
складу якого входять нижченаведені поля.  

Поле Код містить символьний код групи, який дає можливість 
задавати вкладеність груп. Коди вкладених груп нижчих рівнів ма-
ють починатися з повторення коду тієї групи, в яку вони входять. 
Кількість символів, що відводиться для кодування чергового рівня 
входження, визначається користувачем. Максимальна довжина коду 
групи дорівнює 20 символам.  

Поле Наименование группы заповнюється з клавіатури. 
У полі Признак суммирования значення 0 означає заборону пі-

дсумовування кількості об’єктів обліку у рамках групи; значення, 
відмінне від 0, дозволяє таке підсумовування. 

Поле Статья калькуляции заповнюється у тому разі, якщо 
об’єкти групи мають враховуватися за іншою статтею калькуляції, 
ніж стаття того типу, в який входить дана група. Значення поля ви-
бирається зі списку статей калькуляції, що виводиться за допомогою 
клавіші F3. Поле слід заповнювати лише для матеріалів і покупних 
комплектуючих виробів. 

 
3.1.5. Каталог структурних підрозділів 
Для заповнення і редагування каталогу структурних підрозділів 

призначена екранна форма Подразделения, яка відкривається при 
виборі пункту меню Справочники/Подразделения.  

Структурні підрозділи підприємства групуються за виробничими 
функціями. За умовчання перші дві функції — це Цеха основного 
производства і Цеха вспомогательного производства. Решту функ-
цій вводить користувач системи самостійно.  

Екранна форма Подразделения складається з двох панелей. Вер-
хня панель призначена для введення і коригування виробничих фу-
нкцій. Ці дії виконуються з клавіатури. Нижня панель містить пере-
лік структурних підрозділів, що відносяться до виділеної у даний 
момент виробничої функції. Для переходу у нижню панель встано-
влюють курсор на потрібній виробничій функції і натискують кла-
вішу Enter. Знаходячись у нижній панелі, можна вибрати деякий 
підрозділ і натиснути Enter, при цьому відкривається вікно Редак-
тирование информациии о подразделениях. У цьому вікні можна за-
дати інформацію про підрозділ, заповнюючи поля Код, Наимено-
вание, Количество смен, Продолжительность смен, 
Вышестоящая организация. Значення полів заповнюються або 
шляхом вибору з раніше введеного каталогу підрозділів за допомо-
гою клавіші F3, або з клавіатури. Значення поля Имя базы распре-
деления носить довідковий характер, заповнюється лише для цехів 
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допоміжного виробництва і використовується для введення пропор-
цій розподілу кошторисів накладних витрат допоміжного цеху на ін-
ші цехи. 

 
3.1.6. Системи оплати 
Для введення змісту довідника систем оплати служить вікно 

Список систем оплаты, яке відкривається при виборі пункту меню 
Справочники/Системы оплаты. Введення нової назви системи 
оплати здійснюється після натискування клавіші F7, вилучення — 
натискуванням F8. Максимальна довжина назви системи оплати — 
15 символів. 

 
3.1.7. Тарифні ставки 
Для введення і перерахування тарифних ставок слід відкрити ін-

терфейс Ведомость расчета тарифных ставок за допомогою пун-
кту меню Справочники/Тарифные ставки. Інтерфейс включає ни-
жченаведені поля. 

Базовая ставка — ставка, відносно якої розраховується за кое-
фіцієнтами решта тарифних ставок на підприємстві. Ця ставка від-
повідає коефіцієнту, що дорівнює одиниці. Вводиться з клавіатури. 

Название системы оплаты — вибирається з класифікатора си-
стем оплати (клавіша F3).  

Номер сетки (тарифної) і Разряд (тарифний) вводяться з клаві-
атури. 

Коэффиц. — коефіцієнт перерахунку базової ставки у часову 
тарифну ставку для даного запису. Вводиться з клавіатури. 

Ставка — часова тарифна ставка. Розраховується автоматично 
множенням базової ставки на коефіцієнт. Може бути скоригована з 
клавіатури. 

Якщо кількість базових ставок (поле Коэффиц.) для деякого запису 
дорівнює нулю, то у цьому записі значення часової тарифної ставки не 
перелічується при зміненні базової ставки. Цим користуються, коли не 
потрібно змінювати цю ставку при перерахуванні інших ставок. 

 
3.1.8. Класифікатор видів робіт 
При виборі пункту меню Справочники/Виды работ на екрані 

відкривається вікно Список видов работ, призначене для введення і 
редагування списку видів робіт. Назви видів робіт вводяться з кла-
віатури. Для вилучення записів використовується клавіша F8. Мак-
симальна довжина назви виду роботи — 50 символів. 

 
3.1.9. Каталог технологічних операцій 
Для введення переліку технологічних операцій слід вибрати 

пункт меню Справочники/Технологические операции, після чого на 
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екрані відкривається вікно Список техопераций, що містить нижче-
наведені поля. 

Код і Название технологічної операції вводяться з клавіатури. 
Исп. (виконавець технологічної операції) може набирати значень 

раб. (робітник) і авт. (автомат). Установлення потрібного значення 
здійснюється за допомогою клавіші F3.  

Вид работ, до якого належить дана технологічна операція, ви-
бирається з класифікатора видів робіт за допомогою клавіші F3.  

 
3.1.10. Каталог професій 
Перелік професій вводиться у вікні Список профессий, яке відк-

ривається при виборі пункту меню Справочники/Профессии. Мак-
симальна довжина назви професії — 50 символів. Введення здійс-
нюється з клавіатури. 

 
3.1.11. Класифікатори груп і видів обладнання 
Для введення класифікатора слід вибрати пункт меню Справоч-

ники/Оборудование. На екран виводится вікно Группы — виды обо-
рудования, що складається з двох частин. Верхня частина вікна має 
анкетну форму і містить поле Группа оборудования. Ввести назву 
групи обладнання можна з клавіатури (за допомогою клавіші F7) 
або вибираючи зі списку (клавіша F3).  

Нижня частина вікна має табличну форму і містить поля Наи-
менование та Модель оборудования, які вводяться з клавіатури. 

 
3.1.12. Каталог категорій відходів 
Для введення списку категорій відходів слід вибрати пункт меню 

Справочники/Категории отходов, в результаті на екрані відкри-
ється вікно Категории отходов. Вікно має табличну форму і містить 
поля: 

Наименование категории отходов вводиться за допомогою 
клавіші F3 шляхом вибору з каталогу об’єктів обліку. 

Наименование статьи калькуляции вибирається за допомогою 
клавіші F3 з класифікатора статей калькуляції і вказує системі, за 
якою статтею списувати зворотні відходи даної категорії. 

Перед заповненням каталогу категорій відходів назви відходів 
мають бути занесені в каталог об’єктів обліку. 

 
3.1.13. Межі округлення цін 
Вікно Округление цен викликається на екран при виборі пункту 

меню Справочники/Округление цен. У цьому вікні слід з клавіатури 
ввести значення в поля Пороговое значение цены та Порядок окру-
гления, керуючись поясненнями, наведеними на екрані.  

 
3.1.14. Одиниці виміру 
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Вибираючи пункт меню Справочники/Единицы измерения, на 
екран виводять вікно Единицы измерения, що має табличну форму і 
складається з трьох граф: абревіатура одиниці виміру, найменування 
одиниці виміру та ознака подільності. Перші дві графи заповню-
ються з клавіатури, значення третьої змінюється клавішею F3. 

 
3.2. Нормативи 

 
3.2.1. Каталог об’єктів обліку 
Для введення інформації у каталог об’єктів обліку та її редагу-

вання слід вибрати пункт меню Нормативы/Объекты учета, після 
чого на екрані відкривається вікно Объекты учета. Це вікно скла-
дається з трьох панелей. Верхня панель містить список найменувань 
типів обліку. Середня панель містить поле Группа, в якому можна за 
допомогою клавіші F3 з переліку груп певного типу об’єктів вибра-
ти потрібну, і поле Блок, в якому можна вказати декілька перших 
літер найменування об’єктів з метою прискорити їх пошук. Нижня 
панель містить перелік введених об’єктів певного типу і групи і 
служить як для введення найменувань нових об’єктів, так і для ви-
бору об’єкта для редагування. Перехід між панелями здійснюється 
за допомогою комбінацій клавіш Alt+ та Alt+.  

Для редагування інформації про об’єкт слід встановити курсор 
(підсвітлений рядок) на його найменуванні у нижній панелі та на-
тиснути клавішу Enter. На екрані відкриється анкетне вікно редагу-
вання, яке може мати такі три формати з незначними відмінностями 
один від одного: 

формат для матеріалів; 
формат для покупних комплектуючих виробів; 
формат для виробів і напівфабрикатів власного виробництва. 
Вікно Редактирование объектов учета містить дві панелі. Вер-

хня панель має такі поля: 
поле Тип учета призначене для переходу між типами об’єктів 

обліку за допомогою клавіш Page Down i Page Up. Вміст поля не ре-
дагується. 

Поля Группа та Блок редагуються і призначені для показу назви 
групи об’єктів і блоку. 

Нижня панель об’єднує поля для введення характеристик 
об’єктів обліку . 

Наименование — поле для найменування об’єкта обліку. Вво-
диться з клавіатури. 

Номенклатурная группа — найменування групи, до якої нале-
жить даний об’єкт обліку; вибирається з раніше введеного класифі-
катора груп за допомогою клавіші F3.  

Обозначение та Номенклат. Номер — поля для введення з кла-
віатури позначення та номенклатурного номера об’єкта.  
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Основная учетная единица об’єкта обліку вибирається з пере-
ліку одиниць виміру за допомогою клавіші F3. Крім основної, існує 
можливість введення альтернативних одиниць виміру із зазначен-
ням коефіцієнта перерахунку в основну одиницю. Доступ до вікна 
Редактирование альтернативных единиц надається після натиску-
вання екранної кнопки Альтернативные единицы.  

Свободный остаток є довідковим полем, що показує величину 
вільного залишку об’єктів на складі.  

Текущая планово-учетная цена — поле для показу поточної ціни 
об’єкта обліку. Дану ціну можна ввести з клавіатури або визначити за 
допомогою службової функції Нормативы/Служебные функции/ 
Установка текущих цен. У цьому разі поточною ціною об’єкта стає 
його планово-облікова ціна поточного місяця з каталогу цін. 

Нормативный минимальный запас і Нормативный максима-
льный запас — довідкові поля, що показують величину норматив-
них залишків даного об’єкта обліку на підприємстві. 

Масса, Объем і Линейные размеры є довідковими полями. 
Поля Используемые отходы та Неиспользуемые отходы пока-

зують дві категорії відходів, які можуть утворюватися при викорис-
танні матеріалів даного типу у виробництві. Значення цих полів  
вибираються з класифікатора категорій відходів. Дані поля з’явля-
ються лише у вікнах, призначених для редагування матеріалів. 

Цех-изготовитель — показує основний цех-виготовлювач для 
об’єктів власного виробництва. Вибирається з каталогу структурних 
підрозділів за допомогою клавіші F3.  

Базовое изделие — назва виробу (або складальної одиниці), 
прийнятого як типовий при розробці конструкторських різновидів. 

Признак разделяемости — ознака, яка вказує, що даний об’єкт 
в результаті обробки розділяється на декілька об’єктів — продуктів 
розділення (разом вироблюваних продуктів). Ця ознака визначає 
форму вікна редагування в інтерфейсі введення матеріальних норм. 
Розділюваним може бути лише напівфабрикат власного виробництва. 

 
3.2.2. Каталог цін 
Для введення інформації у каталог цін вибирають пункт меню 

Нормативы/Цены/Каталог цен. Після цього на екрані з’являється 
вікно вибору Выбор объекта учета, в якому слід вибрати об’єкт об-
ліку (порядок дій описано у розділі 3.2.1). 

Після вибору на екрані відкривається вікно Цены объекта учета, 
яке складається з двох панелей. Верхня панель містить поля Тип, 
Группа, Объект учета, Денежная единица з довідковою інформа-
цією про вибраний об’єкт. Поле Объект учета дає можливість пе-
ремикати об’єкти обліку. 

Нижня панель має табличну форму і містить інформацію про ці-
ни об’єкта у зазначеному році (поле Год). Для кожного об’єкта об-
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ліку можна ввести чотири ціни: планово-облікову, середню відпус-
кну, фіксовану та пробну. 

Фиксированная цена є незмінною протягом року і служить для 
проведення порівняльних розрахунків. Якщо фіксована ціна на 
об’єкт обліку у поточному році ще не задана, то вона автоматично 
вважається рівною першій планово-обліковій ціні. 

Пробная цена служить для оперативних оціночних розрахунків і 
може у будь-який момент задаватися довільно. 

Планово-учетная цена задається датою змінення і значенням. 
Планово-облікові ціни матеріалів і покупних комплектуючих виробів 
використовуються для планування витрат на поточний та майбутні пе-
ріоди. Допускається 12 змінень цієї ціни протягом року. Плано-
во-облікові ціни можуть бути або введені у базу даних з клавіатури, або 
розраховані за даними складських залишків. Для розрахунку є спеціа-
льна функція, що викликається пунктом меню Норма-
тивы/Цены/Расчет планово-учетных цен, яка, виходячи з цін мате-
ріалів або покупних деталей у складських партіях, розраховує 
планово-облікові ціни за одною з п’яти стратегій розрахунку: LIFO, 
FIFO, ціна мінімальна, максимальна, середньозважена. Такий розраху-
нок можливий, якщо система ТЕП працює в комплексі з оперативним 
контуром “Галактики”. 

Перше в обчислюваному році значення планово-облікової ціни 
автоматично записується на 1 січня. Ціни на 1 січня нового року 
можуть бути сформовані перенесенням останніх планово-облікових 
цін попереднього року. Для перенесення передбачена спеціальна 
службова функція Нормативы/Служебные функции/Перенос цен 
на новый год. Якщо на деякі об’єкти ціни у новому році вже задані, 
то перенесення цін для них виконуватися не буде. 

Средняя отпускная цена — це середня ціна відпуску даного 
об’єкта обліку у виробництво за місяць. Вона розраховується в мо-
дулі за підсумком діяльності підприємства за звітний місяць. Для 
розрахунку передбачена спеціальна процедура (пункт меню Нор-
мативы/Цены/Расчет планово-учетных цен). Ці ціни використо-
вуються для розрахунку нормативних витрат на фактичний обсяг 
випуску за минулий місяць. 

Для переключення інтерфейсу на інший рік слід встановити рік 
за допомогою пункту меню Нормативы/Служебные функции/ 
Установка года и месяца.  

Крім названих, в модулі використовуються так звані поточні ці-
ни. Поточна ціна — це планово-облікова ціна поточного місяця. 
Вона формується перенесенням з каталогу цін у каталог об’єктів об-
ліку планово-облікової ціни, що діє у поточному періоді. Для пере-
несення ціни використовується спеціальна функція, що викликаєть-
ся за допомогою пункту меню Нормативы/Служебные 
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функции/Установка текущих цен. Ця ціна використовується у до-
відкових звітах, де не вказується календарний період розрахунку. 

Ціни виробів власного виробництва розраховуються за допомо-
гою пункту меню Себестоимость/Расчет цен изделий на основі 
калькуляцій собівартості й вносяться у той же каталог, що й плано-
во-облікові ціни покупних об’єктів.  

 
3.2.3. Технологічний процес 
Для введення інформації про технологічний процес слід вибрати 

пункт меню Нормативы/Технологический процесс; в результаті на 
екрані відкриється вікно Выбор объекта учета. В ньому належить 
вибрати об’єкт обліку, для якого має бути введена інформація про 
технологічний процес. Після вибору на екрані відкривається вікно 
Пооперационный маршрут, яке складається з двох панелей. Верхня 
панель містить поля Тип объекта учета, Группа объекта учета, 
Изделие, Базовое изделие, Цех-изготовитель. Існує можливість 
перемикання об’єктів обліку; для цього у полі Изделие слід натис-
кувати клавіші Page Up i Page Down.  

Нижня панель служить для введення цехів і виконуваних у них 
технологічних операцій. Опис полів панелі наведено нижче. 

У поле Цех — Название заноситься назва цеху, в якому викону-
ється операція. Назва вибирається з каталогу структурних підрозді-
лів за допомогою клавіші F3. За умовчання у це поле заноситься на-
зва цеху — виготівника виробу.  

Поле Цех — № п/п містить порядковий номер цеху в техноло-
гічному процесі виготовлення виробу. Номер формується автома-
тично при введенні нового запису й у разі потреби може бути ско-
ректований. 

У поле Техоперация — Название заноситься найменування тех-
нологічної операції, яке вибирається з каталогу технологічних опе-
рацій за допомогою клавіші F3.  

Поле Техоперація — № п/п — це порядковий номер технологіч-
ної операції обробки виробу у даному цеху. Формується автоматич-
но при введенні нового запису; надалі може бути скоректований.  

Після того, як буде введена інформація про послідовність техно-
логічних операцій, можна ввести норми трудовитрат для кожної 
операції. Для цього слід встановити курсор на потрібній операції і 
натиснути Enter. На екран виведеться вікно Элемент техпроцесса, в 
якому заповнюються нижченаведені поля. 

Поля Цех і Техоперация містять найменування цеху і техноло-
гічної операції; заповнюються автоматично при введенні послідов-
ності технологічних операцій. Можливо скоригувати методом ви-
бору за допомогою клавіші F3.  



 59 

Поля Код і № п/п — коди і номери цеху і технологічної операції; 
заповнюються автоматично при введенні послідовності технологіч-
них операцій. 

Оборудование — найменування технологічного обладнання, на 
якому виконується операція. Вибирається з каталогу обладнання за 
допомогою клавіші F3.  

Профессия — найменування професії спеціаліста, який виконує 
технологічну операцію. Вибирається з каталогу професій за допо-
могою клавіші F3. 

Единица нормирования — кількість виробів, на яку задається 
норма. Вводиться з клавіатури. 

Единица времени — одиниця часу, на яку вводиться норма. 
Може набирати значень: час, мин, сек. За умовчання — час. Зна-
чення змінюється за допомогою клавіші F3.  

Название нормы времени — може набирати значень: техноло-
гическая, расчетная, опытно-статистическая. За умовчання — 
технологическая. Значення змінюється за допомогою клавіші F3. 

Норма времени — норма часу на виконання операції; заноситься 
з клавіатури. 

Надбавка — надбавка до норми часу у процентах. Заноситься з 
клавіатури. 

Итого — подовжена норма часу, що дорівнює сумі норми часу і 
надбавки. Розраховується автоматично. 

Процент использования — процент використання даної опера-
ції у технологічному процесі, якщо операція виконується не завжди. 
За умовчання дорівнює 100%. 

Норма обслуживания — кількість робітників, які одночасно 
виконують операцію. Заноситься з клавіатури. 

Норма выработки — кількість виробів, що припадає на одного 
робітника в одиницю часу при виконанні даної операції. Заноситься 
з клавіатури. 

Процент годных — середній процент придатних виробів після 
даної операції. Заноситься з клавіатури. 

Система оплаты — вид оплати даної операції. 
Номер тарифной сетки — номер тарифної сітки, за якою ви-

конується оплата даної операції. 
Тарифный разряд — розряд спеціаліста, який виконує дану опе-

рацію. 
Тарифная ставка — сума у грошовому виразі, що підлягає ви-

платі за одну годину роботи при виконанні даної операції. 
Останні чотири поля вибираються одночасно з таблиці тарифних 

ставок: для вибору слід установити курсор у полі Тарифная ставка 
і скористатися клавішею F3. 
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Оплата — вартість операції за тарифом; розраховується авто-
матично як результат множення норми часу на тарифну ставку і на 
множник (коефіцієнт).  

Множитель — коефіцієнт для збільшення або зменшення оп-
лати за тарифом. 

Надбавка — сума абсолютних надбавок до оплати за тарифом. 
Заноситься з клавіатури. 

Признак активной записи — дає можливість зробити запис 
тимчасово неактивним. Переключається за допомогою клавіші F3. 

Дополнительная информация — поле для введення додаткової 
інформації. Для введення її слід перемістити курсор у нижню час-
тину екрану за допомогою клавіш Alt+ і натиснути Enter, а потім 
набрати текст. 

У верхній панелі інтерфейсу є екранна кнопка Функции, при на-
тискуванні на яку виводиться меню, що містить такі пункти: 

Пооперационный маршрут — формування звіту про введені 
норми трудовитрат. 

Структура объекта учета — видається дерево входження де-
талей і матеріалів на всіх рівнях. 

Копирование трудовых норм — дає змогу скопіювати для да-
ного виробу список операцій, введених для іншого виробу.  

Якщо для виробу є посилання на базовий виріб, то для нього 
можна ввести лише ті операції, що відрізняються від операцій базо-
вого виробу. 

 
3.2.4. Матеріальні норми 
Для введення норм витрат матеріалів і застосовності деталей на 

вироби, напівфабрикати, складальні одиниці та інші об’єкти влас-
ного виробництва слід вибрати пункт меню Норма-
тивы/Материальные нормы. В результаті відкриється вікно вибо-
ру Материальные нормы, що складається з чотирьох панелей. У 
верхніх двох панелях здійснюється вибір типу об’єкта обліку і самого 
об’єкта, у нижніх — об’єкта , що входить у нього.  

Переміщення курсора між панелями здійснюється за допомогою 
клавіш Alt+ i Alt+. Вибір визначається натискуванням клавіші Enter. 

Після вибору обох об’єктів на екрані відкривається вікно Редак-
тирование материальных норм, яке складається з чотирьох панелей. 

Верхня панель містить поле Тип МЦ і дає можливість переми-
кати типи об’єктів обліку власного виробництва. 

Друга панель служить для перемикання об’єктів обліку вибрано-
го типу і відображення характеристик об’єкта у полях Наимено-
вание, Единица измерения, Цех-изготовитель, Базовое изделие.  
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Третя панель містить одне поле Входящий тип учета і дає мо-
жливість перемикати типи об’єктів, що входять в об’єкт, означений 
у другій панелі. 

Четверта панель призначена для введення норм витрат матеріалів 
або застосовності деталей і складальних одиниць на виготовлення 
виробу, вибраного у другій панелі. Ця панель може бути представ-
лена у трьох форматах екранної форми: для введення норм витрат 
матеріалів, для введення застосовності деталей і складальних оди-
ниць, для введення норм витрат розділюваного об’єкта. Панель міс-
тить такі поля: 

Цех-потребитель — цех, в якому здійснюється технологічний 
процес виготовлення виробу. Вибирається за допомогою клавіші F3. 
За умовчання збігається зі значенням поля Цех-изготовитель. 

Техоперация — назва операції, під час якої матеріал (деталь) 
включається у виріб. Вибирається за допомогою клавіші F3 з пере-
ліку операцій виготовлення виробу. 

Название материала або Наименование детали — назва мате-
ріалу або іншого об’єкта обліку. Вибір здійснюється з каталогу 
об’єктів обліку після натискування клавіші F3. 

Цена — поточна ціна об’єкта обліку, що використовується.  
Норма расхода або Применяемость — норма витрат матеріалу 

або застосовність деталі, складальної одиниці. За умовчання вво-
диться в основній одиниці виміру. Для вибору іншої одиниці виміру 
слід установити курсор на найменування одиниці виміру, натиснути 
F3 і вибрати іншу одиницю виміру зі списку, що з’явиться. 

Единица нормирования — вказує кількість виробів, на яку за-
дана норма витрат. 

Коэффициент использования — частка від обсягу, вказаного у 
нормі, яка залишається після обробки. Задається лише для матеріа-
лів. Не перевищує одиниці. За умовчання дорівнює одиниці. 

Чистый вес детали — вага заготовки після обробки; дорівнює 
нормі, помноженій на коефіцієнт використання. Розраховується ав-
томатично. 

Коэффициенты используемых и неиспользуемых отходов — 
задаються для матеріалів, якщо такі відходи існують. У сумі дорів-
нюють значенню: 1 — Коэффициент использования.  

Процент использования — показує процент використання ма-
теріалу в технологічному процесі, якщо матеріал використовується 
не завжди. За умовчання дорівнює 100 %. 

Нормативный процент потерь — процент технологічних втрат 
об’єкта обліку, що використовується в операції, відносно заданої 
норми витрат. Збільшує норму витрат на цей процент. 

Признак активной записи — дає можливість визначити запис 
як неактивний. Перемикається клавішею F3. 
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На відміну від інтерфейсів, призначених для введення норм ви-
трат матеріалів і введення застосовності деталей і складальних оди-
ниць, в інтерфейсі для введення норм витрат розділюваного об’єкта 
зникають поля Цех-потребитель і Техоперация. З’являються поле 
Процент списания себестоимости і кнопка Продукты разделе-
ния. Поле Единица нормирования замінюється на Норму выхода. 
Виріб, вибраний у другій панелі, є продуктом розділення об’єкта, 
вибраного у четвертій панелі. 

Норма выхода (поле без імені у рядку Применяемость) — кіль-
кість виробів продукту розділення, які одержують з введеної норми 
витрат розділюваного об’єкта. 

Процент списания себестоимости — частка собівартості роз-
ділюваного об’єкта, що переноситься на продукт розділення. 

Кнопка Продукты разделения відкриває інтерфейс для введення 
інших продуктів розділення, крім вибраного у другій панелі. 

До складу інтерфейсів для введення матеріальних норм входить 
також екранна кнопка Функции, яка виводить таке меню: 

Состав объекта учета — формує звіт про введені норми витрат 
матеріалів і застосовності деталей на виріб. 

Входимость объектов в изделие — видається дерево входження 
складальних одиниць, деталей і матеріалів у даний виріб на всіх рівнях. 

Структура объекта учета — видається дерево входження 
складальних одиниць і деталей у даний виріб на всіх рівнях. 

Входимость объекта учета — видається перелік виробів, в які 
входить даний об’єкт обліку, та його кількість у виробі. 

Контроль спецификации — функція, що контролює наявність 
циклічних посилань і висячих вершин у структурі даного виробу. 

Копирование материальных норм — функція, що здійснює пе-
ренесення списку норм витрат матеріалів, введених раніше для ін-
шого виробу, на даний виріб. Після копіювання норми витрат мо-
жуть бути скоректовані. 

Якщо для виробу задано посилання на базовий виріб, то для 
нього можна ввести лише ті норми, які відрізняються від норм, вве-
дених на базовий виріб. 

Екранна кнопка Продукты разделения відкриває екранну форму 
Продукты разделения материала, яка призначена для введення пе-
реліку продуктів розділення, які одержують з розділюваного 
об’єкта, і процентів списання собівартості цього об’єкта на одержу-
вані продукти. Найменування продуктів розділення вибирають з ка-
талогу об’єктів обліку клавішею F3. Сума процентів списання собі-
вартості для всіх продуктів розділення має дорівнювати 100%. 

 
3.2.5. Запити 
Пункт меню Нормативы/Запросы дає можливість одержати ін-

формацію про введені нормативи у формі звітів. 
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Пункт Нормативы/ Запросы/ Структура объекта учета фор-
мує звіт про структуру виробу і показує дерево входження у виріб 
напівфабрикатів (вузлів, модулів) і деталей (у тому числі покупних). 
Перед формуванням звіту потрібно вибрати виріб зі списку. 

Пункт Нормативы/Запросы/Входимость объектов в изделие 
видає звіт про повне входження об’єктів (напівфабрикатів, деталей і 
матеріалів) у виріб на всіх рівнях його структури. Перед формуван-
ням звіту необхідно вибрати виріб зі списку. 

Пункт Нормативы/Запросы/Состав объекта учета показує 
перелік і кількість об’єктів обліку, які входять у виріб на першому 
рівні входження. 

Пункт Нормативы/ Запросы/Входимость объекта учета по-
казує, при виробництві яких виробів, напівфабрикатів або деталей 
використовується даний об’єкт обліку. 

Пункт Нормативы/Запросы/Пооперационный маршрут фор-
мує звіт про послідовність технологічних операцій у процесі виго-
товлення виробу.  

Пункт Нормативы/Запросы/Потребности на одно изделие/В 
материалах (В трудозатратах) виводить звіт про зведені норми 
витрат у матеріальних або трудових ресурсах на виріб. 

 
3.2.6. Службові функції 
Пункт меню Нормативы/Служебные функции використову-

ється для налаштовування модуля та при необхідності внесення змін 
у режими роботи.  

Пункт Нормативы/Служебные функции/Замена типа объекта 
учета дає змогу перенести об’єкт обліку з одного типу в інший та з 
однієї групи в іншу. 

Пункт Нормативы/Служебные функции/Замена объекта 
учета призначений для заміни в матеріальних нормах одного 
об’єкта обліку на інший.  

Пункт Нормативы/Служебные функции/Пересчет норм опла-
ты труда викликає функцію перерахунку норм оплати праці в таб-
лиці техпроцесів. Перерахунок необхідно виконувати у разі змінен-
ня тарифних ставок. 

 
3.2.7. Настроювання параметрів системи 
Пункт меню Нормативы/Настройка параметров системы ві-

дкриває на екрані діалогове вікно Настройка системы ТЭП. У цьо-
му вікні користувач встановлює низку параметрів настроювання 
системи техніко-економічного планування. Зокрема, вказує, чи пе-
редбачене формування плану виробництва, виробничих замовлень, 
виробничої програми. Якщо користувач заборонить формування 
якогось із указаних видів плану, то в системі будуть заборонені й усі 
розрахунки та процедури, що базуються на ньому. 
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Далі є можливість вибрати варіанти формування плану і вироб-
ничої програми. При цьому можливо вибрати декілька варіантів. 
Позначкою [x] відмічені варіанти за умовчання. Варіанти форму-
вання плану: за результатами попереднього року; за сумою договорів 
[x]; за сумою виробничих замовлень; пропорційно робочому часу. 

Варіанти формування виробничої програми: на основі плану 
виробництва; за сумою виробничих замовлень [x]; шляхом запуску 
окремих замовлень [x].  

Далі слід натиснути екранну кнопку Дополнительная инфор-
мация, після чого відкриється друга частина діалогового вікна, в 
якому можна встановити настройки при розрахунку собівартості. 

Варіант розрахунку собівартості може набирати значень: со-
бівартість з урахуванням запасів; чиста собівартість поточного пе-
ріоду. Вибір значення залежить від мети розрахунку витрат. Напри-
клад, якщо планові витрати за місяць потрібно порівнювати з 
фактичними, то їх слід розраховувати без урахування запасів. Якщо 
потрібно розрахувати планово-облікові ціни готової продукції, то 
розрахунок доцільно робити з урахуванням запасів. 

Варіант обліку собівартості запасів може мати значення: за 
фактичною собівартістю минулого періоду; за нормативною собіва-
ртістю минулого періоду. Налаштування залежить від того, чи відо-
ма фактична собівартість. 

Варіант розрахунку транспортних витрат може набирати 
значень: у складі матеріальних цінностей; окремою статтею у про-
центах від матеріальних витрат; за кошторисом витрат. Ця настрой-
ка визначає вибір алгоритму розрахунку статті калькуляції “Тран-
спортні витрати”. У першому варіанті, який використовується за 
умовчання, транспортні витрати не виносяться в окрему статтю  
калькуляції і враховуються у витратах на матеріали. Процент тран-
спортних витрат від вартості матеріалів задається у параметрах роз-
рахунку статей (пункт меню Себестоимость/Установка параме-
тров статей). У другому і третьому варіантах транспортні витрати 
враховуються окремою статтею калькуляції. У другому варіанті ця 
стаття розраховується процентом від вартості матеріалів, у третьо-
му — транспортні витрати розшифровуються за окремим коштори-
сом витрат і розраховуються як комплексна стаття калькуляції. 

 
 

3.3. Планування 
 
3.3.1. Виробничі замовлення 
Пункт меню Планирование/Производственные заказы дає мо-

жливість управляти плануванням виробничих замовлень: визначити 
склад виробничих замовлень, оцінити виробництво, матеріальні й 
трудові потреби на замовлення. 
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Для визначення складу замовлень слід вибрати пункт меню 
Планирование/Производственные заказы/Состав производст-
венных заказов. На екрані з’явиться вікно вибору Перечень заказов, 
в якому слід вибрати певне замовлення. Після цього відкриється ін-
терфейс Состав заказа, який складається з двох панелей. 

Верхня панель дає змогу вводити інформацію про виробниче за-
мовлення і містить такі поля: 

Год — містить рік відкриття виробничого замовлення. Форму-
ється автоматично і дорівнює поточному року. В інтерфейсі можна 
бачити лише замовлення, відкриті в поточному році. Для перемк-
нення на інший рік слід здійснити настроювання у пункті меню 
Нормативы/Служебные функции/Установка года и месяца.  

Номер заказа — порядковий номер замовлення. Формується си-
стемою автоматично при введенні нового запису. 

Наименование — найменування замовлення. Вводиться з клаві-
атури. 

Комментарий — інформація про замовлення. Максимальна 
довжина — два рядки по 50 символів. 

Дата открытия — дата відкриття замовлення. За умовчання 
дорівнює даті створення запису. 

Дата закрытия — дата повного виконання замовлення. 
Дата запуска в производство — дата запуску у виробництво 

останнього пункту зі складу замовлення.  
Нижня панель має табличну форму і містить поля: 
Наименование изделия — вибирається з каталогу об’єктів облі-

ку за допомогою клавіші F3.  
Год и месяц — рік і місяць у межах поточного року, в якому має 

бути вироблений даний виріб відповідно до даного замовлення. 
Вводяться з клавіатури. 

Объем — кількість виробів, що мають бути вироблені у зазначе-
ному місяці. Обсяг випуску у виробничих замовленнях задається по 
місяцях. Вводиться з клавіатури. 

Единица измерения — одиниця виміру обсягу випуску виробів 
за даним замовленням. Вибирається зі списку за допомогою клаві-
ші F3. 

Зап. — ознака запуску даного пункту (виробу з даного рядка) у 
виробництво. Якщо пункт запущений у виробництво, то у цьому по-
лі з’являється позначка “ ”. Поле для редагування недосяжне. 

Вибір пунктів меню Планирование/Производственные заказы/ 
Оценка производства по заказу, Планирование/Производствен-
ные заказы/Материальные потребности на заказ і Планирова-
ние/Производственные заказы/Трудовые потребности на заказ 
дають можливість одержати звіти про потребу у комплектуючих ви-
робах, матеріалах і трудовитратах на замовлення. 
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3.3.2. План виробництва 
План виробництва може бути введений у систему з клавіатури 

або розрахований. Плановим періодом може бути рік, квартал або 
місяць. Квартальний план може бути розрахований на базі річного, а 
місячний — на базі квартального плану. 

Модуль ТЕП забезпечує такі варіанти розрахунку плану: 
1. За сумою договорів на поставку готової продукції. При цьому 

передбачається, що склад договорів вводиться у контурі оператив-
ного управління комплексу “Галактика”. 

2. За сумою виробничих замовлень. Обсяги виробництва готової 
продукції за кожним замовленням сумуються по місяцях і запису-
ються в план без розвузловування. 

3. За даними фактичного випуску продукції попереднього року. 
У цьому разі планом стає факт минулого року. 

4. На основі вищестоящого плану. В такий спосіб може бути ро-
зрахований квартальний план на базі річного, місячний — на базі 
квартального. Розрахунок здійснюється пропорційно кількості ро-
бочих годин у відповідному періоді.  

Пункт меню Планирование/План выпуска створює можливість 
введення, перегляду та редагування плану виробництва, розрахунку 
плану і планової виробничої програми, одержання звітів щодо плану 
та програми, звітів про потребу у матеріалах і трудовитратах. 

Планова виробнича програма — це програма виробництва ви-
робів і напівфабрикатів по цехах за номенклатурою та обсягом, яку 
одержують як результат розвузлування плану виробництва. Така 
програма формується без урахування запасів напівфабрикатів. 

Для введення, перегляду і редагування плану виробництва слід ви-
брати пункт меню Планирование/План выпуска/Состав плана выпу-
ска й у вікні Выбор объекта учета, що відкриється, визначити певний 
об’єкт обліку. В результаті на екрані відкриється вікно План прои-
зводства, яке містить інформацію про виробництво виробу на підпри-
ємстві протягом одного року. Вікно має табличну форму і включає такі 
поля: 

Год — поточний рік. Встановлюється автоматично відповідно до 
настройки модуля. 

Наименование — найменування виробу. Може змінюватися че-
рез вікно вибору. 

Единица измерения — основна одиниця виміру виробу. Форму-
ється автоматично. 

Период — місяць або квартал, на який вводяться обсяги. 
План — план виробництва у цеху по місяцях. Вводиться з клаві-

атури або розраховується при виборі пункту меню Планирова-
ние/План выпуска/Расчет плана выпуска.  

Факт — фактичний обсяг випуску по місяцях. Вводиться з кла-
віатури або розраховується за допомогою функції меню Планиро-
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вание/План выпуска/Расчет фактического выпуска. Може бути 
введений тільки на місяць. Для довідки видаються суми по кварта-
лах, які розраховуються автоматично.  

Планові квартальні суми не розраховуються, а можуть тільки 
вводитися з клавіатури. Це пояснюється тим, що місячні плани мо-
жуть розраховуватися на базі квартальних пропорційно кількості 
робочих днів. 

 
3.3.3. Робоча виробнича програма 
Робоча виробнича програма — це програма виробництва виро-

бів і напівфабрикатів по цехах за місяць за номенклатурою та обся-
гом. Може бути одержана в результаті розвузлування плану вироб-
ництва виробів або розвузлування обсягу випуску виробів, одержа-
ного за сумою виробничих замовлень. Формується з урахуванням 
запасів напівфабрикатів на початок місяця. 

Пункт меню Планирование/Рабочая производственная про-
грамма служить для введення, перегляду й редагування робочої  
виробничої програми, для проведення розрахунку програми, для 
формування звітів з виробничої програми, звітів про потреби у ма-
теріалах і трудовитратах, для запуску замовлення у виробництво і 
вилучення його у разі необхідності. 

Спочатку для вибору об’єкта обліку та цеху слід скористатися 
пунктом меню Планирование/Рабочая производственная програ-
мма/Состав программы. Далі відкриється вікно Объемы прои-
зводства, яке має табличну форму і містить такі поля: 

Год — поточний рік. Формується автоматично. 
Наименование — найменування виробу. Може змінюватися 

клавішами Page Up i Page Down. 
Единица измерения — основна одиниця виміру виробу. Форму-

ється автоматично. 
Подразделение — поточний цех, для якого вводиться інформація 

про обсяги виробництва та запаси. Формується при виборі підроз-
ділу у вікні вибору. Новий цех вводиться за допомогою клавіші F7. 

Период — місяць, на який вводяться обсяги. Для довідки розра-
ховуються також суми по кварталах. 

Запас на 1-е число — фактичний запас даного виробу на початок 
місяця у даному цеху. Використовується при розрахунку плану ви-
робництва на цей місяць. Заповнюється з клавіатури. 

План — план виробництва цеху по місяцях. Вводиться з клавіа-
тури або розраховується програмно при використанні пунктів меню 
Планирование/Рабочая производственная программа/Расчет 
программы/всі пункти даної групи. 

Факт — фактичний обсяг випуску по місяцях. Вводиться з кла-
віатури або розраховується автоматично у пункті меню Планиро-
вание/План выпуска/Расчет фактического выпуска.  
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Пункти меню Планирование/Рабочая производственная про-
грамма/Расчет программы/Запуск заказа в производство та Пла-
нирование/Рабочая производственная программа/Расчет про-
граммы/Удаление заказа из производства включають замовлення у 
виробничу програму і вилучають з неї у разі необхідності. Вилучати 
замовлення у минулих місяцях заборонено. 

 
3.4. Собівартість 
Розрахунок собівартості в модулі ТЕП означає розрахунок нор-

мативних витрат на виробництво. Нормативні витрати означають, 
що для їх розрахунку використовувалися технологічно обгрунтовані 
норми витрат матеріалів, заданий технологічний процес, плано-
во-облікові ціни матеріалів і тарифні ставки оплати праці. 

Модуль розраховує собівартість обсягу виробництва (витрати на 
обсяг випуску) і собівартість окремих виробів (калькуляції). Собі-
вартість обсягу виробництва включає прямі витрати на весь обсяг 
виробництва за місяць плюс накладні витрати по підприємству. Со-
бівартість виробу — це калькуляція витрат на виробництво одиниці 
виробу, яка включає прямі матеріальні й трудові витрати на вигото-
влення виробу та розподілені на нього накладні витрати цехів і під-
приємства. 

Усі розрахунки, що стосуються оцінки витрат, у системі викону-
ються на місяць. Витрати на виробництво розраховуються в розрізі 
цехів, статей калькуляції та економічних елементів витрат. Калькуля-
ція собівартості виробу розраховується по цехах і статтях калькуляції. 

Передбачаються два режими розрахунку собівартості: з розра-
хунком собівартості запасів напівфабрикатів на початок місяця і без 
урахування собівартості запасів (чиста собівартість звітного періо-
ду). Передбачається, що всі запаси напівфабрикатів, наявні на поча-
ток місяця, повністю використовуються у виробництві протягом 
цього місяця. 

Нормативні витрати на виробництво можуть розраховуватись 
або на плановий, або на фактичний обсяг випуску. Отже, перш ніж 
розраховувати витрати на виробництво, слід розрахувати або ввести 
його обсяг. 

Проценти включення накладних витрат у собівартість виробів 
можуть або розраховуватися при розрахунку витрат на обсяг виро-
бництва, або задаватися директивно, наприклад, за результатами 
минулого періоду. 

Розрахунок собівартості обсягу виробництва здійснюється у 
такій послідовності: 

1. Формується масив об’єктів виробництва, який містить перелік 
виробів, складальних одиниць та їх кількість. 

2. Розраховуються прямі витрати на обсяг виробництва. Спочат-
ку розраховуються матеріальні та трудові витрати. У складі матері-
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альних витрат можуть визначатися транспортні витрати як процент 
від вартості матеріалів. Від суми матеріальних витрат віднімається 
вартість зворотних відходів. Далі розраховуються вторинні статті 
собівартості, тобто ті статті, що належать до прямих витрат і розра-
ховуються як процентні частки від первинних (додаткова зарплата, 
відрахування на соцстрах). У результаті формується масив прямих 
витрат, розподілених по цехах, статтях калькуляції та елементах ви-
трат. 

3. Розраховуються накладні витрати на випуск за місяць. Для 
цього визначаються суми витрат за кошторисами по кожному цеху. 
Кожний кошторис у системі має прив’язку до певної комплексної 
статті калькуляції. Кожна стаття в кошторисі, крім того, прив’язана 
до певного елемента витрат. Це дає змогу просумувати накладні ви-
трати в розрізі цехів, статей калькуляції та елементів витрат. 

4. Здійснюється розподіл накладних витрат допоміжних цехів по 
цехах основного виробництва. Пропорції розподілу задаються при 
формуванні кошторисів накладних витрат для допоміжних цехів. 
Витрати допоміжних цехів на послуги невиробничим службам під-
приємства списуються на статтю загальногосподарських витрат.  

Зведення витрат по підприємству на обсяг виробництва за місяць 
у розрізі цехів, статей калькуляції та елементів витрат записується у 
спеціальну таблицю бази даних. 

5. На останньому кроці можуть розраховуватися ставки вклю-
чення накладних витрат у собівартість виробів по кожному цеху 
основного виробництва. При цьому для кожної комплексної статті 
визначається процентне відношення її до тієї статті (або суми ста-
тей) прямих витрат, котрі є для неї базою розподілу. 

Розрахунок калькуляції собівартості виробу проводиться у та-
кій послідовності: 

1. Розраховуються суми прямих матеріальних і трудових витрат 
на виріб. 

2. По кожному цеху розраховуються значення вторинних статей 
калькуляції у процентах від статей прямих витрат. Результати обох 
кроків розміщаються в спеціальну таблицю бази даних як калькуля-
ція собівартості виробу в розрізі цехів. 

3. Для кожної статті підсумовуються значення по цехах і розра-
ховується калькуляція собівартості виробу в цілому по підприємст-
ву. Вона розміщується в окрему таблицю бази даних. 

 
3.4.1. Настроювання кошторисів витрат 
Для комплексних статей калькуляції необхідно розробляти кош-

ториси накладних витрат. Для їх налаштування служить пункт меню 
Себестоимость/Накладные расходы/Настройка смет расходов, 
який відкриває на екрані вікно вибору Список смет расходов. У 
ньому слід вибрати один з наявних кошторисів або ввести новий за 
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допомогою клавіші F7. У результаті відкривається інтерфейс Смета 
расходов, який має анкетно-табличну форму і складається з двох 
частин. У верхню частину вводяться найменування і характеристики 
кошторису; у нижню — перелік статей витрат, який надалі копію-
ється в кошторис при його формуванні на конкретний період. Ниж-
че наводиться призначення основних полів інтерфейсу. 

Название — назва поточного кошторису. 
Формируется по ... на ... — кошторис може формуватися або по 

цехах, або по підприємству в цілому на місяць, квартал або рік. До-
пустимі значення поля (по предприятию, по цехам, а також на ме-
сяц, на квартал, на год) можуть змінюватися клавішею F3.  

Комплексная статья калькуляции — найменування комплекс-
ної статті калькуляції, для розрахунку якої формується даний кош-
торис. Вибирається з класифікатора статей. 

№ п/п — порядковий номер статті. Формується автоматично при 
введенні нового запису. 

Наименование статьи расходов — найменування статті витрат 
у кошторисі. Вводиться з клавіатури. Не слід плутати статті кальку-
ляції собівартості і статті витрат у кошторисі. Кошторис у цілому 
розраховує значення одної з комплексних статей калькуляції собі-
вартості. 

Элемент затрат — назва елемента витрат, до якого належить 
стаття. Вибирається з переліку допустимих значень за допомогою 
клавіші F3. Стаття витрат також може бути комплексною, тобто 
включати витрати, які належать до різних елементів витрат. У та-
кому разі вона розшифровується за елементами при введенні конк-
ретного кошторису на період. Для таких статей у цьому полі вводять 
значення Комплексная статья. 

При потребі статті витрат можуть бути налаштовані на план ра-
хунків. Для цього служить екранна кнопка Настройка статей рас-
ходов на план счетов. Методика налаштування аналогічна до опи-
саної у розділі 3.1.2. 

Результати налаштування можуть бути відображені у звіті, який 
формується при натисненні екранної кнопки Отчет о настройке. 

 
3.4.2. Прив’язка кошторисів витрат до цехів 
Кошториси витрат, які при налаштуванні були визначені як такі, 

що формуються по цехах, необхідно прив’язати до конкретних це-
хів. Тобто для таких кошторисів слід ввести перелік цехів, для яких 
вони формуються. Кошториси, що формуються по підприємству, 
прив’язати до цехів неможливо. 

Для проведення цих дій слід скористатися пунктом меню Себе-
стоимость/Накладные расходы/Привязка смет к цехам, який ві-
дкриває вікно Списки смет расходов по цехам и отнесенных к ним 
цехов. Вікно складається з двох панелей. У верхній панелі наво-
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диться перелік назв кошторисів витрат, які формуються по цехах. З 
нього за допомогою курсора вибирається потрібний кошторис, після 
чого натискують комбінацію клавіш Alt+ і переходять до нижньої 
панелі. Сюди слід ввести перелік цехів, по яких формується кошто-
рис, вибираючи коди і назви цехів зі списку (клавіша F7). Вилучен-
ня цехів з переліку виконується за допомогою клавіші F8.  

 
3.4.3. Кошториси витрат 
Для введення кошторису витрат на деякий період служить пункт 

меню Себестоимость/Накладные расходы/Сметы расходов. Він 
відкриває на екрані вікно вибору, в якому слід вибрати: кошторис 
(один із кошторисів, введених при налаштуванні); вид кошторису — 
плановий чи фактичний; цех, для якого формується кошторис (якщо 
кошторис формується по цехах); період, на який формується кош-
торис. Після одержання цих даних модуль відкриває інтерфейс ко-
шторису, наприклад, Плановая смета расходов по цеху на квартал. 
Інтерфейс складається з двох панелей: верхня містить назву кошто-
рису та його атрибути, нижня — статті витрат та суми по статтях 
витрат. Нижня панель крім інформаційної виконує також функцію 
вибору статті витрат для редагування. Редагування виконується в 
спеціальному вікні, яке має різний вигляд для звичайних статей ви-
трат і для комплексних статей і містить назву кошторису, назву 
підрозділу, період, порядковий номер і назву статті, суму по статті, а 
також назву елемента витрат для звичайних статей або перелік назв 
елементів витрат і відповідних сум витрат для комплексних статей. 

Інтерфейс кошторису витрат містить екранну кнопку Отчеты, 
яка дає можливість вивести кошторис витрат на екран і на друк. 

Для цехів допоміжного виробництва необхідно розподіляти ви-
трати по цехах основного виробництва. Для введення пропорцій 
розподілу в інтерфейсі Плановая смета расходов по цеху на квартал 
для цехів допоміжного виробництва використовується екранна кно-
пка Распределение, яка відкриває вікно редагування Распределение 
сметы расходов цеха вспомогательного производства. Вікно скла-
дається з двох панелей. Верхня панель є довідковою і містить назву 
кошторису, назву цеху, період і назву бази розподілу. Нижня панель 
має табличну форму і включає стовпці: Название подразделения та 
Значение. У стовпець Название подразделения назви заносяться 
шляхом вибору із списку за допомогою клавіші F3. У поле Значение 
з клавіатури заносяться обсяги робіт по кожному цеху відповідно до 
бази розподілу. 

 
3.4.4. Параметри розрахунку статей 
Для тих статей калькуляції, які розраховуються в процентах від 

первинної статті (наприклад, основної зарплати) або від суми деяких 
інших статей, необхідно вводити процентні ставки розрахунку ста-
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тей калькуляції. Для цього призначений пункт меню Себестои-
мость/Установка параметров статей, який після вибору варіанта 
задавання процентних ставок відкриває на екрані вікно Список зна-
чений параметров расчета в ... г. Вікно вміщує такі поля: 

Год — поле у заголовку інтерфейсу — рік, на який вводяться про-
центи розрахунку. Вводиться автоматично на основі настройки 
(пункт меню Нормативы/Служебные функции/Установка года и 
месяца). 

Статья калькуляции — найменування статті калькуляції, для 
розрахунку якої задається процент. Вибирається з класифікатора 
статей при вході в інтерфейс. 

Номенклатурный разрез — поле без імені, в якому вказується 
вибраний номенклатурний розріз. Можливі варіанти поширення 
процентної ставки — на всю номенклатуру виробів, на групу виро-
бів, на окремий виріб.  

Структурный разрез — поле без імені, в якому вказується виб-
раний цех, на який розповсюджується процентна ставка для розра-
хунку вибраної статті калькуляції, або підприємство в цілому. 

Вариант расчета статьи калькуляции — видається для дові-
дки. Вказується в класифікаторі статей. 

Процентная ставка — проценти розрахунку статті калькуляції 
по місяцях. Поділяється на три графи (три види ставок): планова, 
нормативна, фактична. 

Плановая — використовується для розрахунку планових каль-
куляцій собівартості виробів. Для комплексних статей ця ставка ро-
зраховується модулем, коли відомі плановий обсяг випуску і плано-
ві кошториси накладних витрат. 

Нормативная — розраховується в системі, коли відомі фактич-
ний обсяг випуску за місяць і фактичні кошториси накладних витрат. 

Фактическая — розраховується у модулі “Розрахунок фактич-
них витрат” за даними файла проводок. 

Для таких статей, як “Відрахування на соцстрах” і “Додаткова 
зарплата”, проценти для всіх видів ставок здебільшого однакові і 
можуть бути введені одразу на весь рік. 

Для комплексних статей калькуляції, що відображають включення 
накладних витрат у собівартість продуктів виробництва, ці ставки 
мають розраховуватися щомісячно за результатами виробництва. 

Абсолютная сумма — абсолютне вартісне значення статті, яке 
при розрахунку калькуляцій буде перенесене у калькуляцію собіва-
ртості кожного виробу, на який поширюється дана установка. Якщо 
задається абсолютне значення, то воно вважається більш пріорите-
тним, ніж значення процентних ставок, задані у цьому рядку табли-
ці, й останні ігноруються. 
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Пункт меню Себестоимость/Установка параметров статей/ 
Контроль параметров дає змогу сформувати звіт щодо всіх вста-
новлених параметрів розрахунку статей калькуляції. 

 
3.4.5. Собівартість виробів 
Для заповнення таблиці нормативної калькуляції собівартості 

виробів на місяць слід вибрати пункт меню Себестоимость/Себе-
стоимость изделий, після чого на екрані відкривається вікно ви-
бору місяця, потім вікно вибору об’єкта обліку. Після вибору 
об’єкта обліку відкривається інтерфейс Список значений статей 
калькуляции себестоимости изделия, який має дві панелі. Верхня 
панель містить довідкову інформацію про об’єкт обліку, нижня — 
список статей калькуляції. До складу інтерфейсу входять поля: 

Тип объекта учета — тип вибраного об’єкта обліку; 
Название изделия — назва об’єкта обліку. Може змінюватись 

при натискуванні клавіш Page Up i Page Down; 
Единица измерения — основна одиниця виміру виробу; 
Цех-изготовитель — найменування кінцевого цеху-виготовлю-

вача виробу; 
Дата расчета — дата поточного значення статей калькуляції. 
Нижня панель у табличній формі містить найменування статей та 

їх значення. Статті калькуляції розташовані відповідно до номерів, 
які відповідають системним номерам статей у класифікаторі статей 
калькуляції. Значення статей доступні для редагування і можуть 
бути введені або змінені з клавіатури. 

У верхній панелі інтерфейсу знаходиться екранна кнопка Функ-
ции, яка відкриває меню з такими пунктами: 

Параметры расчета — формує звіт про діючі у вибраному мі-
сяці для поточного виробу процентні ставки розрахунку статей ка-
лькуляції собівартості цього виробу; 

Расчет калькуляции — розрахунок статті калькуляції собівар-
тості поточного виробу. При цьому перелічуються калькуляції собі-
вартості всіх деталей і складальних одиниць, що входять у цей виріб 
на всіх рівнях входження. 

 
 

4. Основні звіти 
 
4.1. Структура виробу 
Звіт про структуру виробу показує дерево входження у виріб на-

півфабрикатів (вузлів, модулів, деталей) і матеріалів. Можливі два 
варіанти цього звіту. 

Перший показує входження тільки складальних одиниць власно-
го виробництва і покупних деталей (тобто конструкцію виробу), а 
другий, крім того, — використання матеріалів (тобто повне вхо-
дження об’єктів у виріб).  
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Звіт формується на основі таблиці матеріальних норм при виборі 
пунктів меню Нормативы/Запросы/Структура объекта учета та 
Нормативы/Запросы/Входимость объекта в изделие. Крім того, 
звіти можна одержати при натискуванні екранної кнопки Функции в 
інтерфейсах Последовательность цехов и выполняемых в них тех-
операций та Редактирование материальных норм при виборі пунк-
тів меню Структура изделия та Входимость объектов в изделие 
відповідно (див. розділи 3.2.3 та 3.2.4). 

Кожний рядок звіту має таку структуру: 
<лінія входження><найменування об’єкта, що входить>=<норма 

входження у вищестоящий об’єкт>/<зведена норма входження у ви-
ріб><одиниця виміру об’єкта, що входить>. 

 
4.2. Склад виробу 
Звіт про склад виробу показує перелік і кількість об’єктів обліку, 

що входять у виріб на першому рівні входження. Об’єкти, що вхо-
дять у виріб, групуються за типами. 

Звіт базується на таблиці матеріальних норм і формується при 
виборі пункту меню Нормативы/Запросы/Состав объекта учета, 
а також за допомогою екранної кнопки Функции в інтерфейсі Ре-
дактирование материальных норм при виборі пункту меню Состав 
объекта учета (див. розд. 3.2.4). 

4.3. Входимість об’єкта обліку 
Звіт про входимість об’єкта обліку показує, при виробництві 

яких виробів, напівфабрикатів або деталей використовується даний 
об’єкт обліку. 

Звіт формується на основі таблиці матеріальних норм при акти-
візації пункта меню Нормативы/Запросы/Входимость объекта 
учета, а також при натискуванні екранної кнопки Функции в інте-
рфейсі Редактирование материальных норм при виборі пункту 
меню Состав объекта учета (див. розд. 3.2.4). 

4.4. Поопераційний маршрут виготовлення виробу 
Звіт показує послідовність технологічних операцій у процесі  

виготовлення виробу. Операції розташовуються у порядку їх вико-
нання по кожному цеху. Звіт базується на змісті таблиці опису тех-
нологічних процесів. Колонки звіту відповідають полям інтерфейсу 
Элемент техпроцесса. Остання колонка Оплата за единицу роз-
раховується шляхом ділення значення колонки Итого оплаты на 
значення колонки Единица нормирования. 

Звіт видається при виборі пункту меню Нормативы/Запросы/ 
Пооперационный маршрут, а також за допомогою екранної кнопки 
Функции в інтерфейсі Пооперационный маршрут при виборі пункту 
меню Пооперационный маршрут (див. розд. 3.2.3). 
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4.5. Список цін об’єктів обліку 
Звіт наводить список цін об’єктів обліку, що містяться у каталозі 

цін. Перед формуванням звіту задаються перелік об’єктів і перелік 
цін, що будуть видаватись у звіті. 

Якщо у перелік цін, що видаватимуться у звіті, входить плано-
во-звітна ціна, то система додатково запитує діапазон дат змінення 
цієї ціни. У звіт увійде останнє у вибраному діапазоні дат змінення 
цієї ціни по кожному об’єкту. 

Якщо у перелік цін включена середня відпускна ціна, то система 
запитує місяць, за який слід брати цю ціну. 

Звіт формується при виборі пункту меню Нормативы/Цены/ 
Отчет о ценах. 

4.6. Потреби у матеріалах на замовлення 
Звіт про потребу матеріалів на замовлення містить відомості про 

кількість матеріалів, необхідних для виконання даного замовлення, 
про наявність запасів і дефіцит кожного матеріалу. 

Розрахунок необхідної кількості матеріалів здійснюється на базі 
норм витрат матеріалів на виріб. 

Звіт формується при виборі пункту меню Планирование/Произ-
водственные заказы/Материальные потребности на заказ. Перед 
формуванням звіту слід указати замовлення та вибрати розрахунко-
вий місяць або весь період виконання замовлення. 

 
4.7. Потреби у трудовитратах на замовлення 
Звіт про трудовитрати на замовлення містить інформацію про 

трудовитрати кожного цеху в розрізі видів робіт і технологічних 
операцій. Оцінка трудовитрат здійснюється у годинах і у витратах 
на зарплату окремо по кожному цеху, технологічній операції або 
виду робіт, а також у сумарних витратах для кожного цеху і на за-
мовлення в цілому. 

Звіт формується при виборі пункту меню Планирование/Произ-
водственные заказы/Трудовые потребности на заказ. Після ви-
клику пункту меню слід на запит системи вибрати замовлення, роз-
рахунковий місяць або весь період виконання замовлення, а також 
параметр формування звіту: По видам работ або По технологиче-
ским операциям.  

 
4.8. Зведена потреба у матеріалах 
Зведена потреба у матеріалах і покупних комплектуючих виро-

бах (ПКВ) може розраховуватися і видаватися на виріб, на партію 
виробів, на плановий або фактичний обсяг випуску за місяць або де-
кілька місяців. Записи можуть бути упорядковані за алфавітом зага-
льним списком або з поділом на групи. 

Звіт формується на базі таблиці матеріальних норм. 
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Обсяг випуску має бути визначений у таблицях План выпуска або 
Рабочая производственная программа.  

Якщо потреба розраховується на виріб або на партію виробів, то 
попередньо проводиться розвузлування виробу, а потім сумування 
кількості матеріалів і ПКВ, що використовуються при виробництві 
всіх напівфабрикатів і складальних одиниць, які входять у виріб. 

Якщо звіт формується на робочу виробничу програму, то розву-
злування не здійснюється, тому що вона сама є результатом розвуз-
лування. 

У разі, коли потреба визначається на план виробництва, спочатку 
розраховується планова виробнича програма, а потім потреба на неї. 

Враховуючи, що у таблицях План выпуска та Рабочая прои-
зводственная программа зберігаються не лише планові, а й фактич-
ні обсяги виробництва, то й потреба може бути розрахована на фак-
тичні обсяги. 

Вартість потрібних матеріалів може бути підрахована у будь-якій 
з п’яти цін, що діють на період видачі звіту. 

Звіт формується при виборі пунктів меню Нормативы/Запро-
сы/Потребности на одно изделие/в материалах, Планирование/ 
План выпуска/Потребность в материалах та Планирование/Ра-
бочая производственная программа/Потребность в материалах. 

4.9. Зведені трудовитрати 
Зведені трудовитрати можуть розраховуватися на виріб, партію 

однойменних виробів, план виробництва, робочу виробничу програ-
му. Звіт формується на основі таблиці опису техпроцесу виготовлен-
ня виробів. Якщо звіт видається на обсяг продукції, цей обсяг попе-
редньо має бути визначений. Трудовитрати видаються у 
нормо-годинах. 

Можливі два варіанти розрахунку потреби: за видами робіт або за 
технологічними операціями, що вказується перед формуванням звіту. 

При підготовці звіту спочатку здійснюється розвузлування обся-
гу випуску, а потім сумування трудовитрат на виготовлення всіх 
деталей та напівфабрикатів, що належать до нього. 

Звіт видається при активізації пунктів меню Нормативы/Запро-
сы/Потребности на одно изделие/в трудозатратах, Планирова-
ние/План выпуска/Потребность в трудозатратах/По предприя-
тию (По цеху) та Планирование/Рабочая производственная 
программа/Потребность в трудозатратах/По предприятию (По 
цеху). 

4.10. План виробництва 
Звіт з плану виробництва може бути виданий після закінчення роз-

рахунку цього плану на відповідний період. Звіт формується на базі 
таблиці, що містить план виробництва по всіх періодах. Перед форму-
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ванням звіту визначаються такі параметри: період видачі (місяць, ква-
ртал, рік); варіант вибору цін виробів (поточні, планово-звітні, середні 
відпускні, фіксовані або пробні); розріз видачі (план або факт). 

Звіт формується при активізації пункту меню Планирова-
ние/План выпуска/Выдача отчета по плану. 

4.11. Робоча виробнича програма 
Звіт з робочої виробничої програми може бути виданий після 

здійснення розрахунку програми на відповідний місяць. Звіт базу-
ється на даних таблиці, що містить робочу виробничу програму по 
місяцях. Перед формуванням звіту визначаються його параметри. 

Робоча виробнича програма видається в розрізі цехів. У межах 
цеху об’єкти виробництва упорядковуються за алфавітом. 

Звіт видається при виборі пункту меню Планирование/План 
выпуска/Выдача отчета по плану. 

4.12. Калькуляція собівартості виробу 
Звіт з калькуляції собівартості виробу може бути виданий після 

закінчення розрахунку калькуляції, який виконується за пунктом 
меню Себестоимость/Расчет калькуляций себестоимости.  

Калькуляція собівартості виробу може бути видана або в розрізі 
цехів основного виробництва, або в цілому по підприємству. 

При видачі калькуляції собівартості виробу в цілому по підпри-
ємству підраховуються суми прямих витрат, виробничої та повної 
собівартості. Сумування виконується відповідно до прив’язки ста-
тей до категорій витрат у класифікаторі статей. Включення статей у 
суми здійснюється зі знаком “+” або “–” залежно від того, який знак 
указаний для статті в класифікаторі статей. 

Звіт формується при виборі таких пунктів меню: Себестои-
мость/Отчеты по калькуляциям/Калькуляция на изделие по це-
хам та Себестоимость/Отчеты по калькуляциям/Калькуляция 
на изделие по предприятию.  

 
4.13. Зведена відомість калькуляцій собівартості 
Звіт містить калькуляції виробів для деякого діапазону (групи 

або типу об’єктів). У звіті наводяться значення статей на одиницю 
виміру виробу і на плановий або фактичний обсяг випуску виробу у 
зазначеному місяці. Звіт може бути виданий лише після розрахунку 
калькуляції у пункті меню Себестоимость/Расчет калькуляций 
себестоимости. 

Звіт формується при виборі пункту меню Себестоимость/Отче-
ты по калькуляциям/Сводная ведомость калькуляций. 

 
4.14. Зведення витрат на виробництво по підприємству 
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Зведення витрат на обсяг виробництва по підприємству за місяць 
може бути видане у трьох варіантах: за статтями калькуляції у роз-
різі цехів, за елементами витрат у розрізі цехів та у вигляді шахової 
відомості за статтями та елементами. Звіти можуть бути сформовані 
після розрахунку витрат на виробництво по підприємству на відпо-
відний місяць у пункті меню Себестоимость/Расчет затрат на 
производство. Результат розрахунку заноситься до відповідної 
таблиці бази даних. 

Звіт формується при активізації таких пунктів меню: Себестои-
мость/Отчеты по затратам/Свод по статьям калькуляции; 
Себестоимость/Отчеты по затратам/Свод по элементам за-
трат; Себестоимость/Отчеты по затратам/Свод затрат на 
производство. 

 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 

 
Підтримка індивідуального вибору рішень у задачах управління 

персоналом з використанням табличного процесора Excel 
 
Мета роботи — набуття практичних навичок комп’ютеризації 

підтримки прийняття рішень у задачах менеджменту персоналу. 
Послідовність виконання лабораторної роботи 

1. Відповідно до одержаного від викладача завдання створити 
власний приклад задачі прийняття рішень з однією ціллю і кількома 
ситуаціями. 

2. Інформацію для вирішення задачі подати у вигляді таблиці, 
користуючись формами, наведеними нижче. 

3. Створити електронну таблицю у середовищі табличного про-
цесора Excel для автоматизованого вибору рішень за заданим крите-
рієм, передбачивши необхідні формули і функції. 

4. Продемонструвати роботу електронної таблиці викладачеві. 
5. Надрукувати таблицю та оформити звіт з лабораторної роботи. 

Звіт має мати титульну сторінку та надруковану електронну табли-
цю. На титульній сторінці зазначається назва лабораторної роботи, 
прізвище і номер групи студента. 

6. Захистити звіт. 
Постановка задачі індивідуального вибору рішень з однією 

ціллю і кількома ситуаціями полягає у такому: 
Нехай є декілька ситуацій S = (S1, S2, …, Sn) з імовірностями їх 

настання P = (P1, P2, …, Pn) і множина допустимих альтернативних 
рішень Y = (Y1, Y2, …, Ym). Для кожного рішення і ситуації визначені 
значення функції переваги F(Yi, Sj) = Fi j (де i = 1, 2, …, m; j = 1, 2, …, 
n). Потрібно визначити найкраще рішення Y0.  

Вибір може здійснюватися за одним із таких критеріїв: 
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а) критерій песимізму, або максмінний критерій 

Y0  max min
i j

i jF ; 

б) критерій оптимізму, або максмаксний критерій 

Y F0  max max
i j

i j ; 

в) критерій максимуму середнього виграшу 

Y P F
i

j
j

n

i j0
1


=

max ; 

г) критерій песимізму-оптимізму 

( )Y h F h Fi j i j0 1 + −






max min max

i j j
. 

Вихідна інформація для задачі наводиться у таблицях такого виду: 

Таблиця 1 

Yi                          
Sj

  
S1 … Sn 

Y1 F11 … F1n 

… … … … 

Ym Fm1 … Fmn 

Таблиця 2 

Yi                          
Sj  

S1 … Sn 

Y1 F11 … F1n 

… … … … 

Ym Fm1 … Fmn 

Pj P1 … Pn 

Таблиця 3 

Рішення Якісна оцінка 
рішень 

Оцінка 
переваг 

Імовірність 
реалізації 

Очікуваний 
ефект 

Середній виграш 
від рішення 

1 2 3 4 5 = 3  4 6 =  5 

Y1 Достоїнства 
… 
Вади 
… 

    

…      

Yn Достоїнства 
… 
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Вади 
… 

 
Результатом розв’язання задачі підтримки прийняття рішень є 

виведене під таблицею за допомогою функцій Excel повідомлення 
про найкраще рішення. 

 
Інструкція по роботі з Excel 

1. Робота з файлами 

Для збереження нової робочої книги слід вибрати команду 
Файл/Сохранить как або натиснути комбінацію клавіш Ctrl+S чи 
Shift+F12. У вікні Сохранение документа, що відкриється, у відпо-
відних полях слід указати ім’я файла, диск і папку; потім слід нати-
снути екранну кнопку ОК.  

Якщо робочій книзі вже було присвоєне певне ім’я при першому 
збереженні, то надалі для збереження змін у файлі достатньо вико-
нати команду Файл/Сохранить або натиснути кнопку Сохранить 
на стандартній панелі інструментів, або ж сполучення клавіш Ctrl+S 
чи Shift+F12.  

Для відкриття робочої книги слід вибрати команду меню 
Файл/Открыть. У вікні Открытие документа, що з’явиться на 
екрані, відображається список файлів поточної папки. У разі потре-
би слід вибрати інший диск у полі Папка, потім вибрати потрібну 
папку. На імені папки слід двічі клацнути мишею для її відкриття. У 
списку імен файлів слід вибрати потрібний файл і двічі клацнути на 
ньому або один раз на ньому і потім на екранній кнопці Открыть.  

 

2. Введення даних 

Процедура введення даних не залежить від типу даних, що вво-
дяться. 

Для введення даних слід помістити покажчик комірки на потріб-
ній комірці. У рядку стану має відображатися повідомлення Готово. 
У полі імені у лівій частині рядка формул буде вказана адреса ак- 
тивної комірки.  

У комірку слід ввести потрібні дані. Excel розпізнає при введенні 
тип даних і присвоїть комірці відповідний формат. 

Далі слід потвердити введення даних у комірку натискуванням 
клавіші Enter або будь-якої клавіші управління курсором. Потвер-
дити введення даних у комірку можна також, клацнувши на іншій 
комірці аркуша. 

При введенні даних у комірку у рядку формул будуть представ-
лені кнопки, призначені для відміни і потвердження поточного вве-
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дення даних. Для відміни поточного введення даних слід натиснути 
клавішу Esc.  

Після потвердження введення даних у комірку можна відмінити 
його, вибравши команду Правка/Отменить изменение.  

Якщо введені дані в комірку складаються тільки з цифр, Excel 
інтерпретує вміст комірки як число. Введення від’ємного числа по-
чинається зі знака мінус. Введений перед числом знак плюс буде 
проігнорований. Якщо перед числом або в числі введена одна кома, 
то Excel сприйме її як десятичну кому.  

Якщо числове значення, що вводиться, має бути інтерпретоване 
як текст, при введенні перед числом слід вказати апостроф (’).  

Будь-які введені дані, які програма не сприймає як числові зна-
чення, значення дати, часу або як формулу, інтерпретуються про-
грамою як текст. Будь-які дані, перед якими при введенні вказано 
апостроф, сприймаються програмою як текст.  

Текст, що вводиться в комірку, може містити до 255 символів. За 
умовчання текст вирівнюється в комірці по лівому краю. Якщо вве-
дений в комірку текст повністю не вміщується у межах одної комі-
рки, то він буде відображений зверху розташованої праворуч сусід-
ньої комірки. Сусідня комірка в такому разі має бути незаповненою, 
інакше текст, що не вміщується, на екрані буде обрізаний по право-
му краю його комірки.  

Довгий текст можна розбити в комірці на декілька рядків, зада-
ючи натискуванням комбінації клавіш Alt+Enter перехід до нового 
рядка. 

3. Правка даних 

3.1. Редагування вмісту комірок 

Вміст комірки можна змінити, замінивши його новим значенням 
або змінивши частину вмісту.  

Для заміни вмісту комірки слід помістити покажчик комірки на 
комірку, вміст якої потрібно замінити; ввести новий вміст і потвер-
дити введення нового вмісту комірки, натиснувши Enter. Новий 
вміст буде відображений у комірці. 

Поточний вміст комірки може бути змінений як в рядку формул, 
так і в самій комірці. Для того щоб змінити вміст комірки в рядку 
формул, слід виділити потрібну комірку і клацнути у рядку формул 
або натиснути клавішу F2. Для змінення вмісту комірки безпосере-
дньо в самій комірці слід клацнути на комірці двічі. 

 
3.2. Копіювання, переміщення, вилучення і вставка 

При копіюванні вмісту комірок слід виділити комірки, які потрі-
бно скопіювати, і виконати команду Правка/Копировать або нати-
снути комбінацію клавіш Ctrl+C. Вміст комірок буде скопійований у 
буфер обміну. Виділені комірки будуть позначені у робочому арку-
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ші рухомою рамкою. Далі слід розмістити покажчик комірки на лі-
вій верхній комірці діапазону комірок, куди має бути виконана 
вставка вмісту буфера обміну, після чого виконати команду Правка/ 
Вставить або натиснути комбінацію клавіш Ctrl+V. Скопійовані 
комірки будуть вставлені у вибраній позиції. Закінчують операцію 
натискуванням клавіші Enter. Припинити операцію копіювання у 
будь-який момент можна за допомогою клавіші Esc.  

Для того щоб скопіювати комірки за допомогою миші, слід ви-
ділити діапазон комірок і помістити покажчик миші на край виділе-
ного діапазону. Курсор миші набере форми стрілки. Слід натиснути 
клавішу Ctrl і, утримуючи її натиснутою, перетягнути мишею комі-
рки у потрібну позицію. При виконанні операції покажчик миші бу-
де доповнений знаком плюс, а поточна позиція вставки діапазону 
копіювання буде позначена штриховою рамкою. 

Переміщення вмісту комірки приводить до перенесення цього 
вмісту в цільову позицію і очищення початкової комірки. Для пере-
міщення слід виділити комірки, які потрібно перемістити, і викона-
ти команду Правка/Вырезать (або натиснути комбінацію клавіш 
Ctrl+X). Виділені комірки будуть обведені рухомою рамкою. Далі 
слід перемістити покажчик у ліву верхню комірку діапазону, в який 
має бути здійснена вставка, після чого виконати команду Правка/ 
Вставить (або натиснути комбінацію клавіш Ctrl+V). 

Для того щоб перемістити комірки за допомогою миші, слід ви-
ділити потрібні комірки і помістити покажчик миші на край виділе-
ного діапазону. Покажчик миші набере форми стрілки. Потім слід 
перетягнути покажчик миші при натиснутій лівій кнопці у позицію 
вставки комірок. 

Окремі комірки, а також цілі рядки і стовпці можуть бути вилучені 
з робочого аркуша або вставлені у робочий аркуш. При вставці по-
рожніх комірок сусідні комірки будуть зсунуті у заданому напрямі. 

Для вставки порожніх комірок слід виділити стільки комірок, 
скільки має бути додано. Комірки будуть вставлені в позицію пото-
чного виділення. Слід вибрати команду Вставка/Ячейки, в резуль-
таті відкриється діалогове вікно Добавление ячеек. У ньому слід за-
дати напрямок зміщення сусідніх комірок і натиснути OK. У цьому 
ж вікні можна задати вставку рядків і стовпців. Якщо перемикач 
встановлений у позицію Строку, то зверху від виділеного діапазону 
буде вставлене стільки порожніх рядків, скільки містить виділений 
діапазон. Якщо перемикач встановлений у позицію Столбец, то 
програма вставить ліворуч від виділеного діапазону стільки порож-
ніх стовпців, скільки містить виділений діапазон. Вікно Добавление 
ячеек також можна відкрити на екрані за допомогою команди До-
бавить контекстного меню. Контекстне меню для виділеного діа-
пазону викликається клацанням правою кнопкою миші. 
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Рядки (стовпці) також можуть бути вставлені в робочий аркуш за 
допомогою команд меню Вставка/Строка або Вставка/Столбец. 
Нові рядки (стовпці) будуть вставлені зверху (ліворуч) від виділе-
них або поточної комірки. Якщо перед виконанням команд був ви-
ділений діапазон комірок, то вставлено буде стільки рядків або сто-
впців, скільки містив виділений діапазон. Якщо виділення не було 
здійснене, буде вставлено рядок (стовпець) зверху (ліворуч) від ак-
тивної комірки. 

Для вилучення комірок слід виділити діапазон комірок, які пот-
рібно вилучити, і вибрати команду Правка/Удалить. У діалоговому 
вікні Удаление ячеек слід вказати напрямок зсуву сусідніх комірок і 
натиснути OK.  

Для очищення комірок слід виділити потрібні комірки і вибрати 
команду Правка/Очистить або натиснути клавішу Delete.  

 

3.3. Змінення ширини стовпців і висоти рядків 

Для змінення ширини стовпця слід помістити мишу на правій 
межі заголовка стовпця; курсор перетвориться на вертикальну лінію 
з двома стрілками. Слід перетягнути покажчик миші при натиснутій 
лівій кнопці у потрібному напрямку, визначаючи ширину стовпця. 
Інший спосіб змінення ширини стовпця — за допомогою команди 
Формат/Столбец/Ширина. 

Для встановлення оптимальної ширини стовпця за найдовшим 
вмістом комірки стовпця слід помістити покажчик миші на правій 
межі заголовка стовпця (при цьому курсор миші набере форми вер-
тикальної лінії з двома стрілками) і виконати подвійне клацання. 
Excel автоматично встановить потрібну ширину стовпця. Аналогічні 
дії будуть виконані за командою Формат/Столбец/Автоподбор 
ширины.  

Для змінення висоти рядка слід помістити покажчик миші на 
нижній межі заголовка рядка; курсор миші набере форми горизон-
тальної лінії з двома стрілками. Далі треба перетягнути межу заго-
ловка у потрібному напрямку, визначаючи висоту рядка. Змінити 
висоту рядка можна також за допомогою команди меню Формат/ 
Строка/Высота.  

Для встановлення оптимальної висоти рядка слід помістити по-
кажчик миші на нижній межі заголовка рядка і виконати подвійне 
клацання або скористатися командою Формат/Строка/Автопод-
бор высоты. 

 
4. Формули і функції 

Формула в Excel може складатися з констант, операторів, поси-
лань, функцій та імен діапазонів. Приклади формул: 
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=B2+C2+D2 
=D18$A$1 
=СУММ(D2:D11) 
У лабораторній роботі можуть використовуватися оператори 

арифметичні та порівняння. 
1. Арифметичні оператори: 
+, – — додавання, віднімання; 
 — множення. 
2. Оператори порівняння — порівнюють значення і повертають 

як результат логічні значення ІСТИНА або ХИБНІСТЬ: 
= — дорівнює; 
<, > — менше, більше. 
Для введення формули слід помістити покажчик комірки на ко-

мірку, де має бути показаний результат розрахунку за формулою. Як 
перший символ формули слід ввести знак рівняння. Потім вводять 
частину формули до позиції першого посилання на комірку або діа-
пазон комірок. Посилання на комірку можна задати або методом 
зазначення (клацанням на потрібній комірці або пересуванням миші 
з натиснутою кнопкою для діапазону комірок), або введенням з кла-
віатури. Після цього вводять залишок формули так, як описано ви-
ще, і натискують Enter. У комірці подається результат розрахунку 
формули. Саму формулу можна побачити в рядку формул. 

Діапазони комірок у формулах задаються за допомогою двокрап-
ки, наприклад, B2:D2. Таке посилання адресує усі комірки, розта-
шовані між двома вказаними комірками, включаючи й самі комірки. 

В Excel розрізняють два типи адресації: абсолютне посилання та 
відносне посилання. Відносне посилання при копіюванні або пере-
міщенні формули буде змінене таким чином, що напрямок і відстань 
посилання не зміняться. Такий вид посилання використовується 
Excel за умовчання. Абсолютне посилання задає абсолютні коорди-
нати комірки у робочому аркуші й при копіюванні або переміщенні 
не змінюється, тобто на новому місці формула буде посилатися на 
ту ж комірку. Абсолютне посилання позначається за допомогою 
знака $ перед номером рядка (стовпця), наприклад, $A$6. 

За умовчання у комірках робочого аркуша подаються результати 
розрахунку формул. Формула, що міститься в комірці, відобража-
ється в рядку формул під час розміщення покажчика комірки на цій 
комірці. Для того, щоб відобразити в комірках робочого аркуша 
формули замість результатів, слід скористатися командою Сервис/ 
Параметры і на вкладці Вид вікна діалогу Параметры встановити 
перемикач Формулы. Відображені таким чином формули можна 
вивести на друк. 

Звернення до функції в Excel складається з імені функції, круглих 
дужок і, як правило, аргументів функції. Для більшості функцій слід 
задавати аргументи. Аргументи беруться у круглі дужки; окремі ар-
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гументи слід розділяти точкою з комою. Якщо для функції не потрі-
бно вказувати аргументи, круглі дужки все одно мають бути введені. 

Ввести функцію у комірку можна як з клавіатури, так і за допо-
могою майстра функції. 

Для вставки функції за допомогою майстра функції слід поміс-
тити покажчик комірки на потрібну комірку і вибрати команду 
Вставка/Функции або натиснути екранну кнопку Вставка функ-
ции на стандартній панелі інструментів. На екрані відкриється вікно 
майстра функцій. У списку Категория слід вибрати потрібну ка- 
тегорію функцій, а у списку Функция вибрати функцію, що буде 
вставлена. Потім слід натиснути кнопку Далее (у версії Excel 97 — 
OK). Відкриється друге вікно майстра функцій, в якому вказані поля 
для введення аргументів функції. Якщо аргументами функцій мають 
бути посилання на діапазони комірок, їх можна ввести за допомо-
гою зазначення мишею. Після введення аргументів слід натиснути 
кнопку Готово. Excel вставить функцію у поточну комірку. В ко-
мірці буде відображений результат розрахунку за функцією. За до-
помогою майстра функцій можна також вкласти функції одна в од-
ну, тобто використовувати як аргумент даної функції іншу функцію. 
Для цього слід клацнути на кнопці запуску майстра функцій поряд із 
полем відповідного аргумента у діалоговому вікні майстра функцій і 
ввести функцію так, як описано вище. 

В Excel 97 для вкладення функцій слід встановити курсор у полі 
того аргумента, куди потрібно вкласти функцію, і натиснути стрілку 
списку у рядку формул. Із списку, що випадає, слід вибрати функцію і 
задати її аргументи. Для продовження введення аргументів у функцію 
вищого рівня слід клацнути на імені цієї функції у рядку формул. 

У лабораторній роботі можуть використовуватися такі функції: 
Математичні функції 
ПРОИЗВЕД (число 1; число 2; …) 

Перемножує числа, задані як аргументи і повертає їх добуток. 
СУММ (число 1; число 2; …) 

Повертає суму всіх чисел, що входять до списку аргументів. 
СУММПРОИЗВ (масив 1; масив 2; …) 

Перемножує відповідні елементи заданих масивів і повертає 
суму добутків. 

Статистичні функції 
МАКС (число 1; число 2; …) 

Повертає максимальне значення зі списку аргументів. 
МИН (число 1; число 2; …) 

Повертає найменше значення у списку аргументів. 
Функції посилання і масиву 
ВПР (відшукуване_значення; інфо_таблиця; номер_стовпця; ін-

тервальний_перегляд) 
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Відшукує значення у крайньому лівому стовпці інфо_таблиці і 
повертає значення у тому самому рядку з указаного стовпця 
інфо_таблиці. Аргумент інтервальний_перегляд — логічне 
значення. Коли має значення ХИБНІСТЬ, то функція ВПР 
відшукує точну відповідність. 

ВЫБОР (номер_індексу; значення 1; значення 2; …) 
Використовує номер_індексу, щоб вибрати і повернути зна-
чення зі списку аргументів-значень. Аргументи можуть бути 
числами, посиланнями на комірки, іменами, формулами, фу-
нкціями або текстами. 

ИНДЕКС (масив; номер_рядка; номер_стовпця) 
Повертає значення вказаної комірки або масив значень в ар-
гументі масив. 

ПОИСКПОЗ (відшукуване_значення; переглядуваний_масив; 
тип_зіставлення) 

Повертає відносну позицію елементу масиву, який відповідає 
вказаному значенню заданим чином. Якщо тип_зіставлення 
дорівнює нулю, то Excel відшукує перше значення, яке точно 
дорівнює аргументу відшукуване_значення. 

ПРОСМОТР (відшукуване_значення; переглядуваний_вектор; 
вектор_результатів) 

Переглядає вектор, знаходить відшукуване_значення, перехо-
дить у відповідну позицію другого вектора і повертає значення 
звідти. 

Логічні функції 
ЕСЛИ (логічний_вираз; значення_якщо_істина; значення_якщо_ 

хибність) 
Повертає одне значення, якщо логічний_вираз при підрахуванні 
дає значення ІСТИНА, та інше значення, якщо — ХИБНІСТЬ.  

5. Друк 

Для друку таблиці слід, знаходячись у потрібному робочому ар-
куші, вибрати команду Файл/Печать або натиснути комбінацію 
клавіш Ctrl+P. На екран буде виведене вікно діалогу Печать. Нати-
ском екранної кнопку OK буде запущено процес друку. Якщо замість 
вибору команди клацнути на екранній кнопці Печать на стандарт-
ній панелі інструментів, Excel одразу запустить процес друку.  

Для того, щоб перед друком проконтролювати вигляд сторінки, 
можна виконати команду Файл/Предварительный просмотр.  

 
 

2.3. Термінологічний словник 
 
Предметна область — частина реальної системи, що становить 

інтерес для даного дослідження. При проектуванні автоматизованих 
інформаційних систем предметна область відображається моделями 
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даних декількох рівнів. Слід розрізняти повну предметну область (ве-
лике підприємство) та організаційну одиницю цієї предметної області, 
яка в свою чергу може являти свою предметну область. Інформація, 
необхідна для опису предметної області, залежить від реальної моделі і 
може включати відомості про персонал, заробітну плату, продукцію, 
обладнання, операції, тобто відомості про людей, предмети, події і по-
няття. 

Менеджмент — певний вид професійно здійснюваної діяльнос-
ті, спрямованої на досягнення у ході господарської діяльності підп-
риємства, що працює в умовах ринку, певних намічених цілей через 
раціональне використання матеріальних, трудових і фінансових ре-
сурсів із застосуванням принципів, функцій і методів економічного 
механізму менеджменту. 

Інформаційне забезпечення — сукупність форм документів, 
класифікаторів, нормативної бази та реалізованих рішень з обсягу, 
розміщення та форм існування інформації, застосовуваної в інфор-
маційній системі при її функціонуванні. 

Економічна інформація — сукупність відомостей, які зв’язані з 
функціонуванням та управлінням економікою, тобто з плануванням, 
обліком, контролем, регулюванням, аналізом на економічних об’єк-
тах, і які можна фіксувати, передавати, перетворювати та зберігати. 

Інформаційна система — організаційно-технічна система, яка 
забезпечує вироблення рішень на базі автоматизації інформаційних 
процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, ви-
робництво і т. ін.) або їх сполученнях. 

Система підтримки прийняття рішень — інтерактивна 
комп’ютерна прикладна система, яка забезпечує кінцевим користу-
вачам, які приймають рішення, легкий і зручний доступ до даних і 
моделей з метою прийняття рішень щодо слабоструктурованих і не-
структурованих проблем. 

Експертна система — система штучного інтелекту, що дістає, 
накопичує і коректує знання з певної предметної області (зібрані в 
основному експертами), формує нові знання, розв’язує практичні 
задачі (використовуючи логічне або інше виведення), а також по-
яснює хід їх розв’язання. 

Локальна обчислювальна мережа — відкрита система зв’язаних 
між собою за допомогою єдиного передавального середовища об-
числювальних машин, терміналів, периферійних пристроїв, розта-
шованих один від одного на невеликих відстанях (до кількох десят-
ків кілометрів), які мають низьку вартість, високу швидкість 
передачі, невеликий процент помилок і стандартну комутацію даних 
відповідно до протоколів. 

Топологія мережі — той географічний контур, який утворюють 
комп’ютери, об’єднані каналом зв’язку. Найчастіше використову-
ються топології у вигляді спільної шини, кільця, зірки, дерева. 
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Клієнт — однокористувацька робоча станція, яка виконує функції 
взаємодії з користувачем, здатна виконати необхідні обчислення і за-
безпечує приєднання до віддалених обчислювальних ресурсів з база-
ми даних, до засобів їх обробки і засобів організації інтерфейсів. 

Сервер — одно- чи багатопроцесорний комп’ютер з розділюваною 
пам’яттю, розділюваною обробкою даних, розділюваними комуніка-
ційними засобами і розділюваними засобами управління периферій-
ним обладнанням. За функціями обслуговування користувачів розрі-
зняються такі види серверів: файл-сервери, обчислювальні сервери, 
принт-сервери, комунікаційні сервери, сервери баз даних. 

Автоматизоване робоче місце (АРМ) — проблемно орієнтова-
ний апаратно-програмний комплекс, що об’єднує апаратні, програ-
мні та інформаційні засоби для розв’язання задач користувача (спе-
ціаліста з управління виробництвом) безпосередньо на його 
робочому місці в режимі діалогу з ЕОМ. 

Виробничий менеджмент — система взаємозв’язаних елемен-
тів, що характеризують виробництво, його організацію, технічне  
обслуговування, а також управління виробничою стратегією, про-
грамою, виробництвом в оперативному режимі, матеріальним за-
безпеченням виробництва, виробничою економікою, ціноутворен-
ням, витратами у виробництві. Кожний із зазначених елементів має 
відношення до управління виробництвом і потребує відповідного 
розгляду в їх взаємозв’язку і взаємодії. 

 

2.4. Навчальні завдання 

Завдання 1. Розробити постановку та алгоритм розв’язання зада-
чі “Розрахунок часу роботи обладнання при виробництві виробу”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ТПВ-21) — машинограму трудомісткості виробу по групах облад-
нання, яка містить такі реквізити: код і найменування виробу, код 
цеху, код і найменування обладнання, код деталі або складальної 
одиниці, застосовність деталей або складальних одиниць у виробі, 
час роботи обладнання при виробництві кожного виду деталей або 
складальних одиниць і виробу в цілому. 

Завдання 2. Розробити постановку та алгоритм розв’язання зада-
чі “Розрахунок нормативних витрат матеріалів на виготовлення 
одиниці виробу”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ТПВ-33) — машинограму норм витрат матеріалів на виріб у специ-
фікованій номенклатурі, яка містить такі реквізити: код і наймену-
вання виробу, код і найменування матеріалів, одиниця виміру, код 
деталі або складальної одиниці, застосовність деталей або склада-
льних одиниць у виробі, маса деталей і норма витрат матеріалу на 
виріб, коефіцієнт використання матеріалу. 
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Завдання 3. Розробити постановку та алгоритм розв’язання зада-
чі “Розрахунок нормативного часу роботи інструменту при вигото-
вленні виробу”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ТПВ-35) — машинограму нормативного часу роботи інструменту 
при виготовленні виробу, яка містить такі реквізити: код і наймену-
вання виробу, код і найменування інструменту, код деталі або скла-
дальної одиниці, застосовність деталей або складальних одиниць у 
виробі, час роботи інструменту при виробництві кожного виду де-
талей, складальних одиниць і виробу в цілому. 

Завдання 4. Розробити постановку та алгоритм розв’язання зада-
чі “Розрахунок нормативних витрат заробітної плати на виготов-
лення виробу в цеху”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ТПВ-42) — машинограму нормативних витрат праці та заробітної 
плати на виробництво виробу в цеху, яка містить такі реквізити: 
код і найменування виробу, код цеху, професія, розряд робіт, код 
деталі або складальної одиниці, застосовність деталей або склада-
льних одиниць у виробі, розцінка, трудомісткість кожного виду 
деталей і складальних одиниць і виробу в цілому, сума заробітної 
плати. 

Завдання 5. Розробити постановку та алгоритм розв’язання зада-
чі “Розрахунок потреби основних матеріалів для виконання річного 
плану виробництва продукції підприємством”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ФВП-30) — машинограму планової потреби матеріалів у специфі-
кованій номенклатурі для виконання річного плану виробництва 
продукції, яка містить такі реквізити: плановий період, код і найме-
нування матеріалів, одиниця виміру, кількість, вартість, величина 
відходу. 

Завдання 6. Розробити постановку та алгоритм розв’язання зада-
чі “Розрахунок потреби покупних і комплектуючих виробів на ви-
конання річного плану виробництва продукції підприємством”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ФВП-32) — машинограму планової потреби покупних і комплек-
туючих виробів на виконання річного плану виробництва продукції 
підприємством, яка містить такі реквізити: плановий період (рік), 
код і найменування покупних і комплектуючих виробів, одиниця 
виміру, кількість, ціна, вартість. 

Завдання 7. Розробити постановку та алгоритм розв’язання зада-
чі “Розрахунок потреби в інструменті на виконання річного плану 
виробництва продукції підприємством”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ФВП-34) — машинограму планової потреби інструменту (спец-
обладнання), що містить реквізити: плановий період, код і наймену-
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вання інструменту, одиниця виміру, необхідна кількість інструменту 
на рік, ціна, вартість. 

Завдання 8. Розробити постановку та алгоритм розв’язання задачі 
“Розрахунок потреби основних робітників і фонду заробітної плати 
для виконання річного плану виробництва продукції підприємством”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ФВП-41) — машинограму потреби основних робітників і фонду 
заробітної плати на рік, яка містить найменування і код професії, 
розряд робіт, кількість робітників і фонд заробітної плати, у тому 
числі план, факт і відхилення. 

Завдання 9. Розробити постановку та алгоритм розв’язання зада-
чі “Розрахунок завантаження і пропускної здатності обладнання на 
місяць”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОУВ-21) — машинограму розрахунку завантаження і пропускної 
здатності обладнання по цеху на місяць, яка містить такі реквізити: 
плановий період, код і найменування обладнання, трудомісткість 
програми цеху, фонд часу роботи обладнання, коефіцієнти заванта-
ження і пропускної здатності обладнання. 

Завдання 10. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Розрахунок ліміту матеріалів по цеху на місяць”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОУВ-31) — машинограму розрахунку ліміту матеріалів по цеху на 
місяць, яка містить такі реквізити: місяць, цех, код і найменування 
матеріалів, одиниця виміру, код деталі, план запуску деталей, норма 
витрат матеріалу, потреба в матеріалі, залишок матеріалу на складі, 
ліміт матеріалу. 

Завдання 11. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Розрахунок планової потреби інструменту на виконання місяч-
ної виробничої програми цеху”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОУВ-33) — машинограму планової потреби в інструменті, що міс-
тить такі реквізити: місяць, цех, найменування і код інструменту, 
одиниця виміру, кількість інструменту на програму цеху. 

Завдання 12. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Розрахунок трудомісткості виробничої програми і фонду заро-
бітної плати по цеху на місяць”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОУВ-41) — машинограму планової трудомісткості виробничої 
програми і фонду заробітної плати по цеху на місяць, що містить та-
кі реквізити: код і найменування професії, розряд робіт, трудоміст-
кість виробничої програми, фонд заробітної плати. 

Завдання 13. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Облік наявності та руху основних засобів”. 
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У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ООЗ-01) — машинограму наявності та руху основних засобів по 
підприємству на місяць, яка містить такі реквізити: місяць, код ос-
новних засобів, найменування основних засобів, наявність на поча-
ток звітного періоду, надійшло у звітному періоді, вибуло у звітно-
му періоді, наявність на кінець звітного періоду. 

Завдання 14. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Облік простоїв обладнання в цеху”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ООЗ-02) — машинограму простоїв обладнання в цеху, що містить 
такі реквізити: звітний період, найменування і код обладнання, ін-
вентарний номер обладнання, час простою, код причини простою, 
код винуватця простою. 

Завдання 15. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Розрахунок амортизаційних відрахувань основних засобів”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ООЗ-05) — машинограму розрахунку амортизаційних відрахувань 
по підприємству за місяць, що містить такі реквізити: місяць, код і 
найменування групи основних засобів, балансова вартість, сума 
амортизаційних відрахувань. 

Завдання 16. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Облік виконання договорів постачальниками матеріальних 
цінностей”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОМР-01) — машинограму виконання договорів постачальниками 
матеріальних цінностей, що містить такі реквізити: звітний період, 
код і найменування постачальника, номер договору, код матеріалу, 
одиниця виміру, кількість — належить поставити, фактично поста-
влено, відхилення. 

Завдання 17. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Розрахунок невідфактурованих поставок”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОМР-02) — машинограму невідфактурованих поставок, що містить 
такі реквізити: звітний період, код і найменування постачальника, 
код матеріалу, одиниця виміру, кількість, ціна за одиницю, сума. 

Завдання 18. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Розрахунок матеріалів у дорозі”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОМР-03) — машинограму матеріалів у дорозі, що містить такі рек-
візити: звітний період, код і найменування матеріалу, код постача-
льника, одиниця виміру, кількість, ціна, сума, код рахунків бухгал-
терського обліку по дебету та кредиту. 

Завдання 19. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Облік наявності та руху матеріальних цінностей”. 
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У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОМР-06) — оборотну відомість обліку наявності та руху матеріа-
льних цінностей на складі, яка містить реквізити: місяць, склад, код 
і найменування матеріальних цінностей, одиниця виміру, операція 
руху матеріальних цінностей, кількість і сума по вхідному залишку, 
надходженню, витратах, вихідному залишку. 

Завдання 20. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Облік використання матеріальних цінностей у виробництві”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОМР-09) — відомість відхилень фактичних витрат матеріалів від 
нормативних, що містить такі реквізити: місяць, цех, код і наймену-
вання матеріалів, одиниця виміру, ціна, фактично витрачено, норма 
витрат, відхилення у натуральному і вартісному вираженні. 

Завдання 21. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП), що 
надійшли в експлуатацію за місяць”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОМР-11) — відомість МШП, що надійшли в експлуатацію або у 
підзвіт по цеху за місяць, що містить такі реквізити: місяць, номер 
цеху, код рахунків бухгалтерського обліку по дебету і кредиту, код 
МШП, одиниця виміру, кількість, ціна, сума. 

Завдання 22. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Облік МБП у підзвіті по табельних номерах”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОМР-12) — машинограму обліку МШП, що надійшли у підзвіт по 
табельних номерах по цеху за місяць, яка містить такі реквізити: мі-
сяць, номер цеху, табельний номер, код МШП, одиниця виміру, кі-
лькість, ціна і сума. 

Завдання 23. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Облік МШП, що вибули з експлуатації за місяць”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОМР-13) — машинограму вибувших з експлуатації або підзвіту 
МШП, що їх термін придатності минув, яка містить такі реквізити: 
місяць, номер цеху, коди рахунків бухгалтерського обліку по дебету 
і кредиту, код МШП, одиниця виміру, кількість, ціна, сума. 

Завдання 24. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Облік МШП, що передчасно вибули з експлуатації”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОМР-14) — машинограму передчасного вибуття МШП з експлуа-
тації за місяць, що містить такі реквізити: місяць, номер цеху, коди 
рахунків бухгалтерського обліку по дебету і кредиту, код причини і 
винуватця вибуття МШП, код МШП, кількість, ціна, сума. 

Завдання 25. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Облік наявності МШП”. 
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У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОМР-15) — відомість обліку МШП, що знаходяться в експлуатації, 
яка містить такі реквізити: місяць, номер цеху, код і найменування 
МШП, одиниця виміру, кількість, ціна, вартість. 

Завдання 26. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Облік надходження особового складу на підприємство по ви-
дах прийому і категоріях персоналу”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОТР-01) — машинограму чисельності прийнятих робітників на 
підприємство, що містить такі реквізити: місяць, вид прийому, кіль-
кість прийнятих на роботу по категоріях персоналу — основні ро-
бітники, допоміжні робітники, ІТР, службовці, МОП, охоронці, учні, 
всього по видах прийому. 

Завдання 27. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Аналіз чисельності робітників, прийнятих на підприємство”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОТР-02) — машинограму аналізу чисельності робітників, прийнятих 
на підприємство, що містить такі реквізити: дата, код структурного 
підрозділу, кількість прийнятих на роботу по категоріях персоналу та 
професіях: всього по структурному підрозділу, в тому числі основних 
робітників, допоміжних робітників, ІТР, службовців, МОП, охоронців, 
учнів.  

Завдання 28. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Облік вибулих робітників по підприємству за місяць”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОТР-07) — машинограму чисельності вибулих робітників, що міс-
тить такі реквізити: дата, код підрозділу, чисельність вибулих по ка-
тегоріях (робітники, ІТР, службовці, МОП, охорона, учні), з причин 
(за власним бажанням, на пенсію, за статтею, за скороченням кадрів), 
за стажем (до 1 року, до 10 років, до 20 років, понад 20 років). 

Завдання 29. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Облік запізнень і передчасних виходів з роботи”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОТР-10) — машинограму запізнень і передчасних виходів з роботи, 
що містить такі реквізити: дата, номер зміни, цех, табельний номер, 
прізвище та ініціали, час запізнення, причина виходу, невідпрацьо-
ваний час. 

Завдання 30. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Облік виробітку й нарахування сум заробітної плати робітни-
ків-відрядників”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОТР-14) — машинограму нарахування відрядної заробітної плати, 
що містить такі реквізити: місяць, номер цеху, табельний номер, 
прізвище, ім’я, по батькові, час нормований, час фактичний, про-
цент виконання норм виробітку, сума заробітної плати. 
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Завдання 31. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Облік і нарахування почасової заробітної плати”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОТР-15) — машинограму нарахування почасової заробітної плати 
за видами оплат і доплат по цеху, що містить такі реквізити: місяць, 
номер цеху, табельний номер, розряд, відпрацьовано годин (урочно, 
простоїв, понадурочно, святкових, нічних), тарифна часова ставка 
(оклад), оплата (простоїв, понадурочних, святкових і вихідних), на-
рахована заробітна плата. 

Завдання 32. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Облік виробництва деталей і складальних одиниць по цеху за 
місяць”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОГП-01) — машинограму випуску продукції цехом, що містить такі 
реквізити: дата, номер цеху, код і найменування деталі (складальної 
одиниці), кількість за планом, фактично виготовлено, відхилення, 
процент виконання плану. 

Завдання 33. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Облік руху деталей і складальних одиниць на складі напівфа-
брикатів”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОГП-03) — оборотну відомість руху деталей (складальних одиниць) 
на складі, що містить такі реквізити: місяць, код складу, код деталі 
(складальної одиниці), найменування деталі (складальної одиниці), 
вхідний залишок, надходження, витрати, вихідний залишок. 

Завдання 34. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Облік якості готової продукції”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОГП-06) — машинограму обліку браку по цеху, що містить такі 
реквізити: дата, номер цеху, номер дільниці, код і найменування де-
талі або складальної одиниці, номер технологічної операції, кіль-
кість деталей, вид браку, причина браку, винуватець браку. 

Завдання 35. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Облік надходження готової продукції на склад”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОГП-09) — машинограму надходження готової продукції на склад, 
що містить такі реквізити: дата, код і найменування виробу; кіль-
кість — за планом, фактично, відхилення; вартість — за планом, 
фактично, процент виконання плану. 

Завдання 36. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Облік руху готової продукції на складі”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОГП-11) — відомість руху виробів на складі готової продукції, що 
містить такі реквізити: місяць, код виробу, ціна, вхідний залишок 
(кількість і сума), вихідний залишок (кількість і сума). 
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Завдання 37. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Облік виконання плану відвантаження готової продукції”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОГП-13) — машинограму виконання плану відвантаження продук-
ції по споживачах, що містить такі реквізити: дата, код і наймену-
вання покупця, код і найменування виробу, належить поставити за 
місяць, поставлено — за добу, з початку місяця, відхилення від мі-
сячного плану. 

Завдання 38. Розробити постановку та алгоритм розв’язання за-
дачі “Облік виконання плану реалізації готової продукції”. 

У результаті програмної реалізації одержати вихідну форму 
(ОГП-15) — машинограму реалізації продукції, що містить такі рек-
візити: дата, код і найменування виробу, план реалізації на місяць, 
фактично реалізовано — за добу і з початку місяця, процент вико-
нання плану. 

 
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

 
1. Сучасні напрямки розвитку інформаційних систем менеджме-

нту. 
2. Застосування комп’ютерних систем підтримки прийняття рі-

шень у менеджменті. 
3. Використання сучасних досягнень комп’ютерної технології  

в ІСМ. 
4. Система автоматизації менеджменту DeloPro. 
5. Комп’ютерна система управління діяльністю підприємства 

“Галактика”. 
6. Система автоматизації управління великими підприємствами 

FinExpert. 
7. Інтегрована фінансово-управлінська система “Конкорд”. 
8. Система управління ресурсами підприємства Baan. 
9. Система управління корпоративними бізнес-процесами R/3. 
10. Комплексне управління підприємством з використанням сис-

теми управління бізнесом і фінансами Scala. 
2.5. Завдання для перевірки знань 

Теоретичні питання для перевірки знань 

1. Характеристика менеджменту як предметної області інформа-
ційних систем менеджменту [3, 9, 10]. 

2. Характеристика інформаційного забезпечення менеджменту 
[3, 9]. 

3. Покоління розвитку інформаційних систем менеджменту [13]. 
4. Поняття інформаційної системи менеджменту (ІСМ). Мета 

створення ІСМ [15]. 
5. Принципи створення та функціонування ІСМ [15]. 
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6. Структура ІСМ [15]. 
7. Функціональні підсистеми ІСМ [15]. 
8. Постановка та алгоритмізація задач менеджменту для автома-

тизованого розв’язання [12]. 
9. Системи підтримки прийняття рішень у менеджменті [13]. 
10. СППР SIMPLAN [13]. 
11. СППР PIMS [13]. 
12. СППР ISDS [13]. 
13. СППР IFPS [13]. 
14. Застосування експертних систем у менеджменті [15]. 
15. Особливості нової інформаційної технології [14].  
16. Фактори, що визначають розподіл сітьових ресурсів у лока-

льних обчислювальних мережах [4]. 
17. Види топології ЛОМ [4]. 
18. Класи множинного доступу в ЛОМ [4]. 
19. Сітьові протоколи [4]. 
20. Сітьові операційні системи [4]. 
21. Розподільна обробка даних: передумови виникнення та хара-

ктеристика [15]. 
22. Розподілені бази даних [15]. 
23. Концепція “клієнт — сервер” в обробці інформації [15]. 
24. Види структури мережі автоматизованих робочих місць 

(АРМ) управлінського персоналу на підприємстві [15]. 
25. Класи АРМ управлінського персоналу на підприємстві [15]. 
26. Організаційно-функціональна структура мережі АРМ управ-

ління виробництвом [15]. 
27. Комплекс задач технічної підготовки виробництва [14]. 
28. Автоматизація розрахунку складу виробу [14, 15]. 
29. Автоматизація розрахунку часу роботи обладнання при ви- 

робництві виробу [14, 15]. 
30. Автоматизація розрахунку нормативних витрат матеріальних 

ресурсів на виріб [14, 15]. 
31. Автоматизація розрахунку нормативних витрат часу та заро-

бітної плати на виріб [14, 15]. 
32. Автоматизація розрахунку нормативної потреби у технологі-

чній оснастці на виготовлення виробу [14, 15]. 
33. Склад задач автоматизації формування виробничих програм 

[15]. 
34. Автоматизація формування перспективних і поточних планів 

виробництва [15]. 
35. Автоматизація розрахунку планової потреби в обладнанні на 

річний план виробництва [15]. 
36. Автоматизація розрахунку планової потреби у матеріалах на 

річний план виробництва [15]. 
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37. Автоматизація розрахунку планової потреби у трудових ре-
сурсах і фонді заробітної плати на річний план виробництва [15]. 

38. Склад задач автоматизації оперативного управління вироб-
ництвом на підприємстві [15]. 

39. Автоматизація розрахунку плану випуску продукції по міся-
цях [15]. 

40. Автоматизація розрахунку календарно-планових нормативів 
[15]. 

41. Автоматизація розрахунку плану запуску та випуску деталей 
по місяцях [15]. 

42. Автоматизація розрахунку графіка запуску-випуску деталей 
цехами на місяць [15]. 

43. Автоматизація розрахунку завантаження обладнання по цеху 
на місяць [15]. 

44. Автоматизація розрахунку ліміту матеріалів по цеху на мі-
сяць [15]. 

45. Автоматизація розрахунку планової потреби інструменту по 
цеху на місяць [15]. 

46. Автоматизація розрахунку плану потреби трудових ресурсів 
по цеху на місяць [15]. 

47. Організаційно-функціональна структура мережі АРМ з обліку 
та аудиту на підприємстві [5, 6, 15]. 

48. Автоматизація обліку наявності та руху основних засобів [5, 
6, 15]. 

49. Автоматизація розрахунку амортизаційних відрахувань [5, 6, 
15]. 

50. Автоматизація обліку заготовлення матеріальних цінностей 
[5, 6, 15]. 

51. Автоматизація обліку наявності та руху матеріальних цінно-
стей [5, 6, 15].  

52. Автоматизація обліку та аудиту використання матеріальних 
цінностей у виробництві [5, 6, 15]. 

53. Автоматизація обліку використання робочого часу [5, 6, 15]. 
54. Автоматизація обліку виробітку і нарахування відрядної за-

робітної плати [5, 6, 15]. 
55. Автоматизація розрахунку почасової заробітної плати [5, 6, 

15]. 
56. Автоматизація розрахунків з робітниками [5, 6, 15]. 
57. Автоматизація обліку та аудиту грошових коштів, кредитних, 

розрахункових та інших операцій [5, 6, 15]. 
58. Автоматизація обліку та аудиту випуску готової продукції [5, 

6, 15]. 
59. Автоматизація обліку та аудиту руху готової продукції на 

складі [5, 6, 15]. 
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60. Автоматизація обліку виконання плану відвантаження про-
дукції [5, 6, 15]. 

61. Автоматизація обліку та аудиту реалізації продукції [5, 6, 15]. 
62. Автоматизація зведеного обліку витрат на виробництво [5, 6, 

15]. 
63. Автоматизація розрахунку фактичної собівартості готової 

продукції [5, 6, 15]. 
64. Автоматизація зведеного обліку та складання звітності [5, 6, 15]. 
65. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень з вибору проектів 

інвестицій за допомогою статичних методів [15]. 
66. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень з вибору проектів 

інвестицій за допомогою динамічних методів [15]. 
67. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень з вибору джерел 

фінансових ресурсів [15]. 
68. Автоматизація аналізу фінансової звітності підприємства [15]. 
69. Автоматизація обліку наявності та руху персоналу [15]. 
70. Автоматизація планування забезпеченості кадрами [15]. 
71. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень при залученні пе-

рсоналу із зовнішніх джерел [15]. 
72. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень при перерозподілі 

персоналу [15]. 
73. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень при усуненні над-

мірності персоналу [15]. 
74. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень при плануванні 

навчання персоналу [15]. 
75. Автоматизація оцінки та аналізу персоналу [15]. 
76. Склад функціональних підсистем інформаційної системи ма-

ркетингу [15]. 
77. Автоматизація обробки результатів маркетингових дослі-

джень [15]. 
78. Автоматизація планування маркетингу [15]. 
79. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень з ціноутворення [15]. 
80. Автоматизація обліку та контролю маркетингу [15]. 
81. Автоматизація складання розрахункової частини бізнес-плану 

[15]. 
82. Структура розподіленої бази даних підприємницької діяль-

ності [15]. 
83. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень з вибору напрям-

ків підприємницької діяльності [15]. 
Практичні завдання для перевірки знань 

Правильність виконання нижченаведених практичних завдань 
можна перевірити за допомогою літературних джерел [1, 14], текстів 
лекцій з курсу “Інформаційні системи в менеджменті” та матеріалів 
практичних занять. Допоміжним матеріалом для виконання практи-
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чних завдань служать приклад опису постановки задачі (додаток 1), 
та опис файлів бази даних промислового підприємства (додаток 2). 
Вимоги до змісту документа “Постановка задачі” встановлені дер-
жавним стандартом РД 50—34.698—90 [12]. 

Завдання 1. Спроектувати склад вхідної та вихідної інформації 
для задачі “Розрахунок складу виробу”. 

Завдання 2. Розробити математичний алгоритм і побудувати 
структурну схему алгоритму розв’язання задачі “Розрахунок нор-
мативних витрат праці та заробітної плати на виріб”. 

Завдання 3. Розробити склад і структуру вхідних інформаційних 
масивів для автоматизованого розв’язання задачі “Розрахунок нор-
мативних витрат матеріальних ресурсів на виріб”. 

Завдання 4. Спроектувати алгоритм розв’язання задачі “Розра-
хунок нормативної потреби у технологічній оснастці на виготов-
лення виробу”. 

Завдання 5. Побудувати схему інформаційних зв’язків для задачі 
“Розрахунок нормативних витрат праці та заробітної плати на виріб”. 

Завдання 6. Спроектувати вхідні і вихідні інформаційні повідо-
млення для автоматизації формування перспективних і поточних 
планів виробництва. 

Завдання 7. Розробити математичний алгоритм і структурну 
схему алгоритму розв’язання задачі “Розрахунок планової потреби в 
обладнанні на річний план виробництва”. 

Завдання 8. Визначити інформаційні зв’язки задачі “Розрахунок 
планової потреби в матеріалах на річний план виробництва” з ін-
шими задачами та побудувати схему інформаційних зв’язків. 

Завдання 9. Спроектувати алгоритм розв’язання задачі “Розра-
хунок планової потреби в трудових ресурсах і фонді заробітної пла-
ти на річний план виробництва”. 

Завдання 10. Спроектувати склад і структуру вхідної та резуль-
татної інформації для задачі “Розрахунок плану випуску продукції 
по місяцях”. 

Завдання 11. Спроектувати склад і структуру вхідної та резуль-
татної інформації для задачі “Розрахунок плану запуску та випуску 
деталей по місяцях”. 

Завдання 12. Спроектувати структуру результатної інформації 
для задачі “Розрахунок календарно-планових нормативів”. 

Завдання 13. Спроектувати структуру результатної інформації 
для задачі “Розрахунок графіка запуску-випуску деталей цехами на 
місяць”. 

Завдання 14. Розробити склад інформаційного забезпечення за-
дачі “Розрахунок завантаження обладнання по цеху на місяць” і ви-
значити інформаційні зв’язки з іншими задачами. 
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Завдання 15. Спроектувати вихідні машинограми та подати ма-
тематичний алгоритм розв’язання задачі “Розрахунок ліміту матері-
алів по цеху на місяць”. 

Завдання 16. Розробити структуру вхідних інформаційних маси-
вів та алгоритм розв’язання задачі “Розрахунок планової потреби 
інструменту по цеху на місяць”. 

Завдання 17. Розробити форми вихідних машинограм для задачі 
“Облік заготовлення матеріальних цінностей”. 

Завдання 18. Розробити математичний алгоритм розв’язання за-
дачі “Облік та аудит використання матеріальних цінностей у виро-
бництві”. 

Завдання 19. Спроектувати склад вхідної інформації та матема-
тичний алгоритм розв’язання задачі “Облік виробітку та нарахуван-
ня відрядної заробітної плати”. 

Завдання 20. Спроектувати форми вихідних машинограм і ма-
тематичний алгоритм розв’язання задачі “Розрахунки з робітниками 
і службовцями”. 

Завдання 21. Розробити схему інформаційних зв’язків для задачі 
“Облік та аудит випуску готової продукції”. 

Завдання 22. Спроектувати склад вхідної та вихідної інформації 
для задачі “Облік та аудит руху готової продукції на складі”. 

Завдання 23. Розробити математичний алгоритм розв’язання за-
дачі “Облік реалізації продукції”. 

Завдання 24. Розробити математичний алгоритм і спроектувати 
форму вихідної машинограми для задачі “Розрахунок фактичної со-
бівартості готової продукції”. 

Завдання 25. Спроектувати форми вихідних машинограм для 
задачі “Облік наявності та руху персоналу”. 

Завдання 26. Розробити склад і структуру вхідної інформації для 
автоматизованої оцінки та аналізу персоналу. 

Завдання 27. Розробити постановку задачі “Облік виконання 
плану відвантаження продукції”. 

Завдання 28. Розробити постановку задачі “Розрахунок почасо-
вої заробітної плати”. 

Завдання 29. Розробити постановку задачі “Облік наявності та 
руху матеріальних цінностей”. 

Завдання 30. Розробити постановку задачі “Розрахунок аморти-
заційних відрахувань”. 

Завдання 31. Розробити постановку задачі “Облік наявності та 
руху основних засобів”. 

Завдання 32. Розробити постановку задачі “Розрахунок плану 
потреби трудових ресурсів по цеху на місяць”. 

Завдання 33. Розробити постановку задачі “Розрахунок планової 
потреби в інструменті на річний план виробництва”. 
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Завдання 34. Розробити постановку задачі “Розрахунок часу ро-
боти обладнання при виготовленні виробу”.  

 
 

3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 
 
Згідно з рекомендаціями Науково-методичної ради КНЕУ від 

20.05. 1997 р. завдання для блочно-модульного контролю побудова-
ні за різними рівнями складності відповідно до рівнів засвоєння на-
вчального матеріалу. 

 
Завдання I рівня складності 

1. Еволюція та перспективи розвитку ІСМ. 
2. Поняття ІСМ. Принципи створення і функціонування ІСМ. 
3. Функціональні підсистеми ІСМ. Структуризація функцій ме-

неджменту при автоматизації обробки інформації. 
4. Постановка та алгоритмізація задач менеджменту в умовах ІСМ. 
5. Комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень у менедж-

менті. 
6. Експертні системи в менеджменті. 
7. Суть і принципи нової інформаційної технології. 
8. Концепція автоматизованої обробки інформації у середовищі 

локальних обчислювальних мереж. 
9. Види топології побудови локальних обчислювальних мереж. 
10. Організація обробки інформації з використанням моделі 

“клієнт—сервер”. 
11. Мережі АРМ управлінського персоналу. 
12. Організаційно-функціональна структура мережі АРМ управ-

ління виробництвом. 
13. Автоматизація технічної підготовки виробництва. 
14. Автоматизація формування виробничих програм. 
15. Автоматизація розв’язання задач оперативного управління 

виробництвом на підприємстві. 
16. Організаційно-функціональна структура мережі АРМ з обліку 

та аудиту. 
17. Автоматизація зведеного обліку і складання звітності. 
18. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень з вибору проектів 

інвестицій на основі статичних методів. 
19. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень з вибору проектів 

інвестицій на основі динамічних методів. 
20. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень з вибору джерел 

фінансових ресурсів. 
21. Автоматизація аналізу фінансової звітності організації. 
22. Автоматизація планування забезпеченості кадрами. 
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23. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень при залученні пе-
рсоналу із зовнішніх джерел. 

24. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень при перерозподілі 
персоналу. 

25. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень при усуненні над-
мірності персоналу. 

26. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень при плануванні 
навчання персоналу. 

27. Автоматизація оцінки та аналізу персоналу.  
28. Функціональні підсистеми інформаційної системи маркетингу. 
29. Автоматизація обробки результатів маркетингових досліджень. 
30. Автоматизація планування маркетингу. 
31. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень з ціноутворення. 
32. Автоматизація обліку і контролю маркетингу. 
33. Автоматизація складання розрахункової частини бізнес-плану. 
34. Структура розподіленої бази даних підприємницької діяльності. 
35. Комп’ютерна підтримка прийняття рішень з вибору напрям-

ків підприємницької діяльності. 
 

Завдання II і III рівнів складності 

1. Автоматизація розрахунку зведеної застосовності деталей і 
складальних одиниць у виробі. 

2. Автоматизація розрахунку часу роботи обладнання при виго-
товленні виробу. 

3. Автоматизація розрахунку нормативних витрат матеріалів на 
одиницю виробу. 

4. Автоматизація розрахунку витрат праці та заробітної плати на 
одиницю виробу. 

5. Автоматизація формування перспективних і поточних планів 
виробництва. 

6. Автоматизація розрахунку планової потреби в обладнанні на 
річний план виробництва. 

7. Автоматизація розрахунку планової потреби матеріалів на рі-
чний план виробництва. 

8. Автоматизація розрахунку планової потреби в основних робі-
тниках і заробітній платі на річний план виробництва. 

9. Автоматизація розподілу показників квартального плану щодо 
обсягу випуску продукції по місяцях. 

10. Автоматизація розрахунку календарно-планових нормативів. 
11. Автоматизація розрахунку плану виробництва (запуску і ви-

пуску) деталей по цеху на місяць. 
12. Автоматизація розрахунку графіків запуску-випуску деталей 

(складальних одиниць) по цеху на місяць. 
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13. Автоматизація розрахунку завантаження обладнання по цеху 
на місяць. 

14. Автоматизація розрахунку ліміту матеріалів по цеху на місяць. 
15. Автоматизація розрахунку планової трудомісткості виробни-

чої програми і фонду заробітної плати по цеху на місяць. 
16. Автоматизація обліку та аудиту основних засобів. 
17. Автоматизація обліку наявності та руху основних засобів. 
18. Автоматизація розрахунку амортизаційних відрахувань. 
19. Автоматизація обліку та аудиту матеріальних цінностей. 
20. Автоматизація обліку наявності та руху матеріальних цінно-

стей на складі. 
21. Автоматизація обліку та аудиту праці й заробітної плати. 
22. Автоматизація розрахунків з робітниками і службовцями. 
23. Автоматизація обліку та аудиту фінансово-розрахункових 

операцій. 
24. Автоматизація обліку та аудиту готової продукції. 
25. Автоматизація обліку випуску продукції. 
26. Автоматизація обліку руху готової продукції на складі. 
27. Автоматизація обліку виконання плану відвантаження про-

дукції. 
28. Автоматизація обліку реалізації продукції. 
29. Автоматизація обліку та аудиту витрат на виробництво. 
30. Автоматизація планування потреби у персоналі. 
31. Автоматизація обліку наявності та руху персоналу. 
 

Завдання IV рівня складності 

Завдання 1. Машинограма виконання плану відвантаження про-
дукції включає такі реквізити: належить поставити за квартал, код 
виробу, дата, найменування покупця, відвантажено (за добу, з поча-
тку кварталу), найменування виробу, код покупця, відхилення від 
квартального плану. 

Розробити форму машинограми; навести математичний алгоритм 
розрахунків по машинограмі; навести структури записів вхідних 
інформаційних масивів для формування машинограми. 

Завдання 2. Машинограма планової потреби обладнання на ви-
конання річного плану виробництва продукції містить такі реквізи-
ти: планова кількість обладнання; фактична наявність обладнання; 
відхилення (кількісне, відносне); код і найменування обладнання; 
сума амортизаційних відрахувань: план, факт, відхилення (вартісне, 
відносне); амортизаційні відрахування на одиницю обладнання. 

Розробити форму машинограми; подати математичний опис роз-
рахунку показників машинограми; запропонувати склад бази даних 
для одержання машинограми та навести структуру інформаційних 
масивів. 
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Завдання 3. Машинограма планової потреби матеріалів на вико-
нання річного плану виробництва продукції містить реквізити: оди-
ниця виміру, маса виробів, потреба матеріалів на план (кількість, 
вартість), код і найменування матеріалу, відходи (кількість, відносна 
величина). 

Спроектувати форму машинограми і навести формули розраху-
нку її показників. Навести склад вхідних інформаційних масивів і 
запропонувати структури їх записів. 

Завдання 4. Відомість трудомісткості виробу по групах облад-
нання містить такі реквізити: код обладнання, код цеху, наймену-
вання виробу, застосовність деталей у виробі, час роботи обладнан-
ня, код виробу, найменування обладнання, код деталі. 

Спроектувати форму відомості. Подати математичний опис роз-
рахунку часу роботи обладнання на виріб. Запропонувати структуру 
інформаційних масивів для автоматизованого формування машино-
грами. 

Завдання 5. Машинограма норм витрат матеріалів на виріб міс-
тить такі реквізити: код деталі, код виробу, код і найменування ма-
теріалу, застосовність деталей у виробі, коефіцієнт відходу матеріа-
лу, маса деталей на виріб, найменування виробу, одиниця виміру, 
норма витрат матеріалу на виріб. 

Спроектувати форму машинограми, подати математичний опис 
розрахунку норми витрат матеріалу на виріб і коефіцієнта відходу 
матеріалу. Запропонувати інформаційні масиви для автоматизова-
ного формування машинограми. 

Завдання 6. Машинограма нормативних витрат праці і заробіт-
ної плати на виріб містить такі реквізити: сума заробітної плати, 
професія, розряд робіт, розцінка, код і найменування виробу, за-
стосовність деталей у виробі, зведена норма часу, код деталі, нор-
ма часу. 

Спроектувати форму машинограми. Подати математичний опис 
розрахунку зведеної норми часу. Запропонувати інформаційні ма-
сиви для автоматизованого формування машинограми. 

Завдання 7. База даних для розрахунку фактичної собівартості 
одиниці випущеної продукції у деякому місяці містить такі файли: 

1. Масив фактичної собівартості випуску продукції (поля: код 
виробу, код економічного елемента, код статті калькуляції, сума 
фактичних витрат на випуск продукції). 

2. Масив характеристик і цін на готову продукцію (поля: код ви-
робу, найменування виробу, нормативно-планова собівартість оди-
ниці виробу). 

3. Масив випуску готової продукції (поля: код виробу, місяць, 
кількість фактично випущеної продукції). 

Подати математичний алгоритм для розрахунку фактичної собі-
вартості одиниці готової продукції та її відхилення від нормативної. 
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Розробити форму машинограми фактичної собівартості одиниці ви-
пущеної продукції в _____ місяці _____ року. 

Завдання 8. База даних для обліку руху деталей і складальних 
одиниць на складі напівфабрикатів у деякому місяці містить такі 
файли: 

1. Довідник найменувань деталей і складальних одиниць (поля: 
код деталі (складальної одиниці), найменування деталі (складальної 
одиниці)). 

2. Масив надходження деталей (складальних одиниць) на склад 
(поля: код складу, код деталі (складальної одиниці), дата, номер 
операції, номер документа, кількість). 

3. Масив витрат деталей (складальних одиниць) зі складу (поля: 
код складу, код деталі (складальної одиниці), дата, номер операції, 
номер документа, кількість). 

4. Масив залишку деталей (складальних одиниць) на складі (в 
цеху) (поля: код складу, код деталі (складальної одиниці), дата, кі-
лькість).  

Подати математичний алгоритм для розрахунку залишку деталей 
на складі на кінець місяця. Розробити форму машинограми — обо-
ротної відомості руху деталей і складальних одиниць на складі. 

Завдання 9. База даних для обліку надходження готової продук-
ції на склад у деякому місяці містить такі файли: 

1. Масив надходження готової продукції на склад (поля: код 
складу, код виробу, дата, код операції, код цеху-виробника, номер 
документа, кількість). 

2. Масив плану випуску готової продукції (поля: код цеху, код 
виробу, місяць, планова кількість). 

3. Масив характеристик і цін на готову продукцію (поля: код ви-
робу, найменування виробу, ціна). 

Подати математичний алгоритм для розрахунку кількісного і ва-
ртісного відхилення фактичної кількості випуску продукції від пла-
нової. Розробити форму машинограми надходження готової продук-
ції на склад. 

Завдання 10. База даних для обліку виконання плану відванта-
ження продукції містить такі файли: 

1. Масив характеристик і цін на готову продукцію (поля: код ви-
робу, найменування виробу). 

2. Масив договорів на відвантаження готової продукції (поля: 
код виробу, код покупця, номер договору, план відвантаження). 

3. Масив відвантаження продукції покупцям (поля: код виробу, 
код складу, дата відвантаження, номер документа, код покупця, кі-
лькість). 

Подати математичний алгоритм для розрахунку відхилення фак-
тичної кількості відвантаженої продукції від планової. Розробити 
форму машинограми виконання плану відвантаження продукції. 
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4. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

 
Виконання контрольних робіт — завершальний етап вивчення 

курсу, що сприяє поглибленню і закріпленню теоретичних знань, 
одержаних студентами під час самостійного вивчення курсу, на-
буттю навиків самостійної роботи. 

Контрольна робота — це самостійна робота студента, яка дає 
змогу оцінити ступінь засвоєння ним теоретичних, методичних і 
практичних питань організації інформаційних систем та їх викорис-
тання в економіці. 

Для виконання контрольної роботи потрібно знати необхідний 
теоретичний матеріал і ознайомитися з літературою, рекомендова-
ною до вивчення курсу, зібрати, проаналізувати та узагальнити 
практичний матеріал. 

Контрольну роботу слід оформляти на стандартних аркушах па-
перу, зброшурованих у папку або в учнівському зошиті. Всі сторінки 
мають бути пронумеровані. Обсяг роботи має бути не більше 25 сто-
рінок. На титульній сторінці необхідно вказати назву вищого нав-
чального закладу, факультет, спеціальність, дисципліну, курс, групу, 
а також прізвище та ініціали студента і номер залікової книжки. 

На першій сторінці записують питання варіанта контрольної ро-
боти і проставляють номери сторінок, на яких викладено відповід-
ний матеріал. На останній сторінці студент підписує роботу і ста-
вить дату. 

У кінці роботи необхідно подати використану літературу, вка-
завши при цьому прізвище та ініціали автора, повну назву книги 
(статті), місто, видавництво та рік видання. 

Варіант контрольної роботи має відповідати літері алфавіту, з 
якої починається прізвище студента (табл. 4). Контрольна робота 
може бути написана на тему, не передбачену в табл. 4, але вона 
обов’язково має відповідати профілю підготовки студентів і про-
грамі курсу. Дозвіл на вибір такої теми студент має одержати у ви-
кладача курсу. 

Кожний варіант контрольної роботи складається з двох частин. 
Перша частина включає питання з теоретичних основ створення ІС  
у менеджменті. Друга частина — це постановка та алгоритм 
розв’язання конкретної задачі, пов’язаної зі спеціалізацією студента 
(табл. 4). 

На теоретичне питання відповідають усі студенти, що виконують 
даний варіант контрольної роботи.  

У другій частині слід описати постановку та алгоритм 
розв’язання однієї з названих у кожному варіанті задач, котру сту-
дент вибирає самостійно. 
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Друга частина роботи має носити практичний характер, краще її 
виконати на основі матеріалу конкретної установи, бажано за міс-
цем роботи. 

Ця частина є основною у контрольній роботі. Вона виконується 
відповідно до вимог нормативного документа РД 50—34.698—90. 
При її викладенні, незалежно від теми, слід дотримуватися такого 
спільного для всіх варіантів плану: 

1. Характеристика задачі. 
2. Вихідна інформація. 
3. Вхідна інформація. 
4. Алгоритм розв’язання задачі. 
Відповідь на перше питання має містити повне найменування 

задачі та її призначення, перелік об’єктів, на які поширюється 
розв’язання, періодичність розв’язання, інформаційні зв’язки даної 
задачі з іншими, що розв’язуються в ІС, вимоги до збирання, кон-
тролю і представлення вхідних даних і передачі їх в обробку.  
У цьому ж розділі наводиться схема інформаційних взаємозв’язків 
задачі. 

З другого питання дається перелік та опис вихідних повідомлень 
у вигляді таблиці, перелік та опис структурних одиниць інформації 
вихідних повідомлень. В описі по кожному повідомленню зазнача-
ють: найменування; ідентифікатор; форму представлення повідом-
лення (документ, масив, відеокадр та ін.); періодичність видачі; 
строк видачі; одержувачів. Склад та опис структурних одиниць ін-
формації вихідних повідомлень подають у вигляді тексту або табли-
ці із зазначенням найменування структурної одиниці, позначення у 
формулах, ідентифікатора вихідного повідомлення, до складу якого 
входить дана структурна одиниця (показник), і вимог до точності 
обчислень (при необхідності). 

У третє питання включають перелік та опис вхідних повідом-
лень, а також структурних одиниць інформації вхідних повідомлень, 
що мають самостійне смислове значення. Перелік та опис  
вхідних повідомлень подають у вигляді таблиці із зазначенням най-
менування та ідентифікатора вихідного повідомлення, форми пред-
ставлення (документ, масив та ін.), строків і частоти надходження. 
Структурні одиниці інформації вхідних повідомлень описують у 
вигляді тексту або таблиці, в яких зазначаються найменування 
структурної одиниці, позначення у формулах, точність числового 
значення (при необхідності), джерело інформації (документ, масив 
та ін.), ідентифікатор джерела інформації. 

З четвертого питання подають математичний опис алгоритму 
розв’язання задачі й структурну схему алгоритму.  

Приклад постановки задачі та алгоритму її автоматизованого 
розв’язання наведений у додатку 1. 
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Таблиця 4 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант Питання і завдання 

А, Б 1. Поняття інформаційної системи менеджменту (ІСМ). Принципи 
створення та функціонування ІСМ 
2. Розробити постановку і алгоритм автоматизованого розв’язання за-
дачі “Розрахунок нормативних витрат матеріалів на одиницю виробу” 
3. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання 
задачі “Облік наявності й руху основних засобів” 

В, Г 1. Функціональні підсистеми та комплекси задач ІСМ 
2. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання 
задачі “Розрахунок нормативного часу роботи інструменту при виго-
товленні одиниці виробу” 
3. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання 
задачі “Розрахунок амортизаційних відрахувань” 

Д, Е 1. Комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень у менеджменті 
2. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання 
задачі “Розрахунок нормативних витрат праці та заробітної плати на 
одиницю виробу” 
3. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання 
задачі “Облік виконання договорів постачальниками матеріальних 
цінностей” 

Є, Ж 1. Експертні системи в менеджменті 
2. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання 
задачі “Розрахунок планової потреби у матеріалах на річний план ви-
робництва” 
3. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання 
задачі “Облік наявності та руху матеріальних цінностей на складі” 

З, И, І, 
Ї, Й 

1. Суть і принципи нової інформаційної технології 
2. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання 
задачі “Розрахунок планової потреби в інструменті на виконання річ-
ного плану виробництва” 
3. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання за-
дачі “Облік малоцінних швидкозношуваних предметів в експлуатації” 

К, Л 1. Автоматизована обробка інформації у середовищі локальних обчи-
слювальних мереж 
2. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання 
задачі “Розрахунок ліміту матеріалів по цеху на місяць” 
3. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання 
задачі “Облік виробітку і нарахування відрядної заробітної плати”  

М, Н 1. Види топології побудови локальних обчислювальних мереж 
2. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання 
задачі “Розрахунок планової потреби в інструменті на виконання мі-
сячної виробничої програми цеху” 
3. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання 
задачі “Облік руху деталей і складальних одиниць на складі напівфа-
брикатів” 
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Варіант Питання і завдання 

О, П 1. Мережі автоматизованих робочих місць (АРМ) управлінського пе-
рсоналу 
2. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання 
задачі “Розрахунок трудомісткості виробничої програми і фонду заро-
бітної плати по цеху на місяць” 
3. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання 
задачі “Облік виробництва деталей і складальних одиниць по цеху за 
місяць” 

Р, С 1. Склад та інформаційні зв’язки функціональних задач підсистеми 
виробничого менеджменту ІСМ 
2. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання 
задачі “Облік виконання плану відвантаження готової продукції” 
3. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання 
задачі “Облік використання матеріальних цінностей у виробництві”  

Т, У, Ф, 
Х 

1. Склад та інформаційні зв’язки функціональних задач АРМ мене-
джера з управління персоналом 
2. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання 
задачі “Облік нарахування почасової заробітної плати” 
3. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання 
задачі “Облік надходження готової продукції на склад” 

Ц, Ч, 
Ш, Щ 

1. Склад та інформаційні зв’язки функціональних задач підсистеми 
фінансового менеджменту ІСМ 
2. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання 
задачі “Облік вибулих робітників по підприємству за місяць по кате-
горіях, причинах, стажу роботи” 
3. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання 
задачі “Облік руху готової продукції на складі”  

Ю, Я 1. Склад та інформаційні зв’язки функціональних задач підсистеми 
обліку та аудиту господарської діяльності підприємства 
2. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання 
задачі “Облік надходження особового складу на підприємство по ви-
дах прийому і категоріях персоналу” 
3. Розробити постановку та алгоритм автоматизованого розв’язання 
задачі “Облік виконання плану реалізації готової продукції” 

 
 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
З ДИСЦИПЛІНИ 

 
Формою проведення підсумкового семестрового контролю є ек-

замен. На екзамен виносяться основні теоретичні та практичні пи-
тання дисципліни. Екзамен проводиться у письмовій формі.  

Екзаменаційні білети вміщують питання і завдання чотирьох рів-
нів складності. Правильна відповідь на питання I рівня складності 
має питому вагу у загальній оцінці в межах 15—20%, для завдань II 
і III рівнів складності відповідно 20—25%, для завдань IV рівня 
складності — 25—30%. 
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Кожне завдання (питання) білета оцінюється за 5-бальною шка-
лою. Максимальна підсумкова оцінка з урахуванням питомої ваги 
оцінок завдань — 5 балів. Відповідність між оцінкою за екзамен і 
підсумковою оцінкою у балах характеризується таким співвідно-
шенням: 

а) “незадовільно” — до 2 балів включно; 
б) “задовільно” — більше 2 до 3 балів; 
в) “добре” — більше 3 до 4 балів; 
г) “відмінно” — більше 4 до 5 балів. 
 
 

ДОДАТКИ 
Додаток 1 

Приклад постановки задачі 
“Розрахунок часу роботи обладнання при виготовленні виробу” 

для автоматизованого розв’язання на ЕОМ 

1. Характеристика задачі 

Задача призначена для забезпечення технологів і диспетчерів 
виробництва інформацією про нормативні витрати часу на виготов-
лення одиниці виробу по групах обладнання в розрізі це-
хів-виготовлювачів. Мета автоматизації — скорочення строків об-
робки інформації, підвищення точності й достовірності 
нормативних по- 
казників.  

Задача входить до складу комплексу задач з технічної підготовки 
виробництва і нормування. В результаті розв’язання задачі на друк 
видається машинограма ТПВ-21 (див. табл. 5). 

Таблиця 5 

МАШИНОГРАМА ТРУДОМІСТКОСТІ ВИРОБУ ПО ГРУПАХ ОБЛАДНАННЯ 

Код ТПВ-21 

Код і найменування виробу __________________ 

Код Обладнання Код деталі Застосовність Час роботи 
цеху Код Найменування (складальної 

одиниці) 
у виробі обладнання 

Об’єктами, для управління якими розв’язується задача, є цехи, 
обладнання. Задача розв’язується не рідше одного разу на рік по 
виробах, що випускаються, і кожного разу при запуску у виробниц-
тво нових виробів. 

Ведення розрахунку часу роботи обладнання автоматизованим 
способом припиняється у разі пошкодження технічних засобів. 

У даній задачі використовується масив зведеної застосовності 
деталей у виробі ZVED, сформований в результаті розв’язання зада-



 111 

чі “Розрахунок складу виробів”. Результати розв’язання задачі за-
носяться у масив MR02, який використовується у задачах підсисте-
ми планування виробництва. Машинограма ТПВ-21 передається у 
технічне бюро та відділ головного механіка, де використовується 
технологами і диспетчерами виробництва як довідковий матеріал 
при плануванні та регулюванні завантаження обладнання. Зв’язки 
даної задачі з іншими задачами відображені на схемі інформаційних 
зв’язків (рис. 6). 

 

Розрахунок
складу виробів

ZVED

TRUD

FOND

VIRIB

Розрахунок часу
роботи обладнан-
ня при виготов-
ленні виробу

MR02

Задачі підсисте-
ми планування
виробництва

ТПВ–21
Техбюро

ВГМ
 

 
Рис. 6. Схема інформаційних зв’язків 

 
2. Вихідна інформація 

 
2.1. Перелік та опис вихідних повідомлень 

Таблиця 6 

№  
з/п 

Найменування 
вихідного пові- 

домлення 

Ідентифі-
катор 

Форма 
представ-

лення 

Періодич-
ність 

видачі 

Строки 
видачі 

Одержувачі 
інформації 

1 Масив трудо-
місткості виро-
бу по групах 
обладнання 

MR02 Масив 
на МД 

1 раз на 
рік 

3-го числа Задачі під-
системи 
плануван-
ня ви-
роб-ництв
а 

2 Машинограма 
трудомісткості 

ТПВ-21 машино- ” ” Техбюро 
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виробу по 
гру-пах облад-
нання 

грама ВГМ 

2.2. Перелік та опис структурних одиниць інформації вихідних 
повідомлень 

Таблиця 7 

№ 
з/п 

Найменування структурної 
одиниці (реквізит) 

Позначення у 
формулах 

Ідентифікатор вихідного 
повідомлення 

Вимоги до 
точності 

1 Код виробу f MR02, ТПВ-21 – 

2 Найменування виробу – ТПВ-21 – 

3 Код цеху с MR02, ТПВ-21 – 

4 Код обладнання  ” – 

5 Найменування обладнання – ТПВ-21 – 

6 Код деталі (складальної 
одиниці) 

i MR02, ТПВ-21 – 

7 Застосовність деталі 
(складальної одиниці)  
у виробі 

N f i  ТПВ-21 до цілих 

8 Час роботи обладнання T f c i  MR02, ТПВ-21 до 0.01 

 

3. Вхідна інформація 

 
3.1. Перелік та опис вхідних повідомлень 

Таблиця 8 

№ 
з/п 

Найменування вхідного  
повідомлення 

Ідентифікатор 
Форма  

представлення 
Строки, частота 

надходження 

1 Масив зведеної засто- 
совності деталей (скла-
дальних одиниць) у ви-
робі 

ZVED масив на МД 1 раз на рік 

2 Довідник поопераційних 
норм часу на виготов-
лення деталей 

TRUD ” ” 

3 Довідник основних за- FOND ” постійно у БД 
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собів 

4 Довідник готової про- 
дукції 

VIRIB ” ” 

3.2. Перелік і опис структурних одиниць вхідних інформаційних 
повідомлень 

Таблиця 9 

№ 
з/п 

Найменування струк-
турної одиниці 

Позначення у 
формулах 

Точність Джерело ін-
формації 

Ідентифікатор 
джерела інформа-

ції 

1 Код виробу f – масив ZVED, VIRIB 

2 Код деталі i – ” ZVED, TRUD 

3 Застосовність де-
талі (складальної 
одиниці) у виробі 

N f i  до цілих ” ZVED 

4 Код цеху c – ” TRUD 

5 Код операції o – ” ” 

6 Код обладнання  – ” TRUD, FOND 

7 Час роботи облад-
нання 

t c i o  до 0.01 ” TRUD 

8 Найменування 
виробу 

– – ” VIRIB 

9 Найменування 
обладнання 

– – ” FOND 

 

4. Алгоритм розв’язання задачі 

Математичний опис алгоритму 

Нормативні витрати часу на виготовлення виробу по групах об-
ладнання розраховуються за формулою 

Tf c i o = N f i   t c i o , (1) 

де Tf c i o  — час роботи -групи обладнання при виготовленні 

i-де-талей, що входять до складу f-виробу, на о-операції у с-цеху; 
N if  — зведена застосовність і-деталей (складальних одиниць) у 

f-виробі; 
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t c i o  — час роботи -групи обладнання при виготовленні 

і-деталі на о-операції у с-цеху. 
Час роботи -обладнання при виготовленні у с-цеху і-деталей, 

що входять до складу f-виробу, розраховується за формулою 

T f c i = T f c i o
o

 . (2) 

Загальний час роботи -групи обладнання при виготовленні 
f-виробу у с-цеху дорівнює 

T Tf c f c i
i

 =  . (3) 

 

ZVED

TRUD

Розрахунок за
формулою (1)

MR01

MR01
Упорядкуван-
ня за f, c,, i

MR01S

MR01S
Розрахунок за
формулою (2)

MR02

FOND

Розрахунок
підсумків і

друк

MR02

VIRIB

ТПВ-21

 
 

Рис. 7. Структурна схема алгоритму 
 

Додаток 2 

ОПИС  ФАЙЛІВ  БАЗИ  ДАНИХ  ПРОМИСЛОВОГО  ПІДПРИЄМСТВА 

№ 
з/п 

Найменування полів Тип даних  
і значність 

 
 

1 
2 
3 
4 

Довідник складу виробів (складальних одиниць)  
Ідентифікатор файла — SKLAD 
Код приймального елемента 
Ознака елемента, що входить 
Код елемента, що входить 

 
 

9(10) 
9(1) 

9(10) 
9(4) 
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Застосовність 

 
 
 

1 
2 
3 
4 

Масив зведеної застосовності деталей (складальних одиниць) 
у виробі 
Ідентифікатор файла — ZVED 
Код виробу 
Ознака елемента, що входить 
Код елемента, що входить 
Застосовність елемента у виробі 

 
 
 

9(10) 
9(1) 

9(10) 
9(4) 

№ 
з/п 

Найменування полів 
Тип даних  
і значність 

 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Довідник норм витрат матеріалів на виготовлення деталей 
(складальних одиниць) 
Ідентифікатор файла — NMATER 
Ознака елемента 
Код елемента 
Код цеху 
Код дільниці 
Код операції 
Код матеріалу 
Код одиниці виміру 
Норма витрат матеріалу на операцію 
Норма відходу матеріалу 
Кількість виробів із заготовки 

 
 
 

9(1) 
9(10) 
9(4) 
9(4) 
9(3) 

9(10) 
9(3) 
9(3) 

9(2), 9(2) 
9(3) 

 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Довідник питомих норм витрат матеріалів на гальванопок-
риття 
Ідентифікатор файла — GALVAN 
Код типового технологічного процесу 
Код матеріалу 
Код одиниці виміру матеріалу 
Код одиниці виміру площі покриття 
Питома норма витрат матеріалу 

 
 
 

9(3) 
9(10) 
9(3) 
9(3) 

9(3), 9(2) 

 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Довідник площ деталей, що обробляються за типовими 
техпроцесами 
Ідентифікатор файла — PLDET 
Код деталі 
Код цеху 
Код дільниці 
Код операції 
Код типового техпроцесу 
Код одиниці виміру площі 
Площа покриття 

 
 
 

9(10) 
9(4) 
9(4) 
9(3) 
9(3) 
9(3) 
9(3) 

 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Довідник поопераційних норм часу роботи інструменту при 
виготовленні деталей (складальних одиниць) 
Ідентифікатор файла — INSTR 
Ознака елемента 
Код елемента 
Код цеху 
Код дільниці 
Код операції 
Код інструменту 

 
 
 

9(1) 
9(10) 
9(4) 
9(4) 
9(3) 

9(10) 
9(3), 9(2) 
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Час роботи інструменту 

 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Довідник норм стійкості різального і штампувального ін-
струменту 
Ідентифікатор файла — INSTRUM 
Код інструменту 
Найменування інструменту 
Код виду оброблюваного матеріалу 
Код одиниці виміру норм стійкості 
Норма стійкості 
Кількість одночасно оброблюваних деталей за нормою 

 
 
 

9(10) 
A(20) 
9(2) 
9(3) 

9(6), 9(1) 
9(2) 

№ 
з/п 

Найменування полів 
Тип даних  
і значність 

 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Довідник поопераційних норм часу на виготовлення деталей 
(складальних одиниць) 
Ідентифікатор файла — TRUD 
Ознака елемента 
Код елемента 
Код цеху 
Код дільниці 
Код операції 
Код професії 
Код обладнання 
Тарифна позиція і розряд робіт 
Вид норми 
Час підготовчо-заключний на операцію (хв)  
Час на операцію (хв) 
Кількість робочих на операцію 

 
 
 

9(1) 
9(10) 
9(4) 
9(4) 
9(3) 
9(3) 
9(7) 
9(2) 
9(1) 

9(2), 9(2) 
9(3), 9(2) 

9(1) 

 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Довідник поопераційних норм застосовності деталей, скла-
дальних одиниць і покупних виробів у виробі 
Ідентифікатор файла — POZAS 
Код приймаючого елемента 
Код цеху 
Код дільниці 
Код операції 
Ознака елемента, що входить 
Код елемента, що входить 
Поопераційна застосовність 

 
 
 

9(10) 
9(4) 
9(4) 
9(3) 
9(1) 

9(10) 
9(2) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Довідник характеристик і цін на сировину та матеріали 
Ідентифікатор файла — MATER 
Код матеріалу 
Найменування матеріалу 
Код одиниці виміру 
Ціна матеріалу 
Код складу 
Норма запасу на складі 

 
 

9(10) 
А(25) 
9(3) 

9(4), 9(2) 
9(4) 

9(4), 9(2) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Довідник характеристик і цін на готову продукцію 
Ідентифікатор файла — VIRIB 
Код виробу 
Код виконання 
Ціна за прейскурантом 
Найменування виробу 
Код обладнання 

 
 

9(10) 
9(1) 

9(5), 9(2) 
А(30) 
9(7) 
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6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Час роботи обладнання при виготовленні виробу 
Код матеріалу 
Норма витрат матеріалу на виріб 
Код інструменту 
Час роботи інструменту при виготовленні виробу 
Код професії 
Тарифна позиція і розряд робіт 
Витрати часу на виготовлення виробу 
Нормативна заробітна плата 
Нормативна собівартість виробу 
Сума планового прибутку 

9(4), 9(1) 
9(10) 

9(4), 9(1) 
9(10) 

9(4), 9(1) 
9(3) 
9(2) 

9(3), 9(1) 
9(5), 9(2) 
9(5), 9(2) 
9(3), 9(2) 

№ 
з/п 

Найменування полів Тип даних  
і значність 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Довідник основних засобів 
Ідентифікатор файла — FOND 
Код основних засобів 
Найменування основних засобів 
Код цеху 
Інвентарний номер 
Дата випуску 
Дата введення в експлуатацію 
Сума початкової вартості 
Сума зношення (зносу) 
Норма амортизації 
Код причини вибуття 
Дата вибуття 

 
 

9(7) 
А(25) 
9(4) 
9(4) 
9(8) 
9(8) 

9(5), 9(2) 
9(5), 9(2) 
9(2), 9(2) 

9(1) 
9(8) 

 
 

1 
2 
3 
4 

Довідник часових тарифних ставок 
Ідентифікатор файла — TARSTAV 
Тарифна позиція та розряд 
Часова тарифна ставка (коп.) 
Тарифний коефіцієнт 
Найменування тарифної позиції 

 
 

9(2) 
9(3), 9(1) 
9(1), 9(2) 

А(45) 

 
 
 

1 
2 
3 
4 

Масив планових коефіцієнтів цехових і загальнозаводських 
витрат 
Ідентифікатор файла — KOEFVIT 
Код цеху 
Код виду витрат 
Калькуляційна стаття витрат 
Коефіцієнт витрат 

 
 
 

9(4) 
9(1) 
9(2) 

9(2), 9(3) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Масив ефективного фонду часу роботи одиниці обладнання 
Ідентифікатор файла — EFFOND 
Код обладнання 
Код цеху 
Дата початку дії норми 
Коефіцієнт змінності 
Коефіцієнт виконання норм виробітку 
Код одиниці виміру 
Ефективний фонд часу роботи одиниці обладнання за рік 
Те саме по місяцях 
Дата закінчення дії норми 

 
 

9(7) 
9(4) 
9(8) 

9(1), 9(1) 
9(1), 9(2) 

9(3) 
9(4) 

9(3)12 
9(8) 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Масив ефективного фонду часу роботи одного робітника 
Ідентифікатор файла — EFFONDR 
Код професії 
Код цеху 
Дата початку дії норми 
Коефіцієнт норм виробітку 
Код одиниці виміру 
Ефективний фонд часу роботи за рік 
Ефективний фонд часу роботи по місяцях 
Дата закінчення дії норми 

 
 

9(3) 
9(4) 
9(8) 

9(1), 9(2) 
9(3) 
9(4) 

9(3)12 
9(8) 

№ 
з/п 

Найменування полів Тип даних  
і значність 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Довідник особового складу 
Ідентифікатор файла — KADR 
Код цеху (відділу) 
Табельний номер 
Прізвище, ім’я, по батькові 
Код категорії персоналу 
Код професії (посади) 
Тарифна позиція і розряд 
Часова тарифна ставка або оклад 
Дата прийому на роботу 
Вид прийому 
Загальний стаж до прийому на роботу 
Дата народження 
Код громадянства 
Адреса 
Код виду освіти 
Код статі 
Код платника податків 
Ідентифікаційний номер платника податків 
Код бригади 
Код причини звільнення 
Дата звільнення 

 
 

9(4) 
9(4) 

А(20) 
9(1) 
9(3) 
9(2) 

9(3), 9(2) 
9(8) 
9(1) 

9(2), 9(2) 
9(8) 
9(4) 

А(25) 
9(1) 
9(1) 
9(1) 
9(10) 
9(4) 
9(2) 
9(8) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Масив штатного розкладу і вимог до посад 
Ідентифікатор файла — STAT 
Код посади 
Код виду освіти 
Код володіння іноземними мовами 
Код вимог до досвіду роботи 
Межа віку 
Код психічних ознак 
Посадова інструкція 
Номер технологічної карти 
Ознака зайнятості посади 

 
 

9(3) 
9(1) 
9(1) 
9(1) 
9(2) 
9(1) 

А(100) 
9(5) 
9(1) 

 
 

1 
2 
3 
4 

Масив кадрового резерву 
Ідентифікатор файла — REZERVV 
Табельний номер 
Код структурного підрозділу 
Оцінка суспільно-громадянської зрілості 
Оцінка ставлення до праці 

 
 

9(4) 
9(4) 
9(3) 
9(3) 
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5 
6 
7 
8 
9 

Оцінка рівня знань 
Оцінка організаторських здібностей 
Оцінка здатності до керування 
Оцінка здатності підтримувати передові ідеї 
Оцінка морально-етичних рис характеру 

9(3) 
9(3) 
9(3) 
9(3) 
9(3) 

 
 

1 
2 
3 

Масив зовнішніх джерел кадрів 
Ідентифікатор файла — REZZOV 
Номер у резервному списку 
Прізвище, ім’я, по батькові 
Код громадянства 

 
 

9(3) 
А(20) 
9(4) 

№ 
з/п 

Найменування полів Тип даних  
і значність 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Дата народження 
Адреса домашня 
Код статі 
Код місця роботи (навчання) 
Дата завершення навчання 
Код виду освіти 
Код професії 
Розряд 
Оцінка досвіду роботи за спеціальністю 
Код володіння іноземними мовами 
Оцінка ставлення до роботи 

9(8) 
А(25) 
9(1) 
9(5) 
9(8) 
9(1) 
9(3) 
9(2) 
9(3) 
9(1) 
9(3) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Масив зовнішнього працевлаштування 
Ідентифікатор файла — PRZOV 
Код професії 
Розряд 
Оцінка рівня кваліфікації 
Код підприємства (організації) 
Код посади 
Рівень оплати 

 
 

9(3) 
9(2) 
9(3) 
9(5) 
9(3) 

9(3), 9(2) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Масив видів навчання 
Ідентифікатор файла — NAV 
Код виду навчання 
Назва навчального курсу 
Характеристика навчального курсу 
Код місця проведення 
Термін 
Код рівня кваліфікації 

 
 

9(3) 
А(50) 
А(30) 
9(5) 
9(8) 
9(3) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Масив складу бригад 
Ідентифікатор файла — BRIG 
Код цеху 
Код бригади 
Табельний номер бригадира 
Дата утворення бригади 
Табельний номер члена бригади 

 
 

9(4) 
9(4) 
9(4) 
9(8) 
9(4) 

 
 

1 

Довідник найменувань професій робітників і посад службовців 
Ідентифікатор файла — PROFES 
Код професії (посади) 

 
 

9(3) 
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2 Найменування професії (посади) А(30) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Довідник-календар 
Ідентифікатор файла — KALENDAR 
Рік (дві останні цифри року) 
Кількість робочих днів у році 
Кількість робочих днів у І-му кварталі 
Кількість робочих днів у ІІ-му кварталі 
Кількість робочих днів у ІІІ-му кварталі 
Кількість робочих днів у ІV-му кварталі 
Місяць (номер місяця) 

 
 

9(2) 
9(3) 
9(2) 
9(2) 
9(2) 
9(2) 
9(2) 

№ 
з/п 

Найменування полів Тип даних  
і значність 

8 
9 
10 
11 

Найменування місяця 
Кількість робочих днів у місяці 
Кількість робочих годин у місяці 
Останнє число місяця 

А(10) 
9(2) 
9(3) 
9(2) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Масив режиму роботи підприємства 
Ідентифікатор файла — REGIM 
Номер зміни 
Код режиму роботи 
Час початку зміни 
Час закінчення зміни 
Час початку обідньої перерви 
Час закінчення обідньої перерви 

 
 

9(1) 
9(2) 
9(6) 
9(6) 
9(6) 
9(6) 

 
 

1 
2 
3 
4 

Довідник структурних підрозділів 
Ідентифікатор файла — NAMSP 
Номер цеху (відділу) 
Найменування цеху (відділу) 
Номер дільниці (бюро) 
Найменування дільниці (бюро) 

 
 

9(4) 
А(35) 
9(4) 

А(35) 

 
 

1 
2 
3 

Довідник найменувань деталей і складальних одиниць 
Ідентифікатор файла — NAMDSO 
Код деталі (складальної одиниці) 
Найменування деталі (складальної одиниці) 
Номер складу зберігання 

 
 

9(10) 
А(35) 
9(4) 

 
 

1 
2 

Довідник одиниць виміру 
Ідентифікатор файла — ODVIM 
Код одиниці виміру 
Найменування одиниці виміру 

 
 

9(3) 
А(7) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Масив постійних доплат 
Ідентифікатор файла — DOPLAT 
Табельний номер 
Код цеху (відділу) 
Дата початку доплат 
Код виду доплат 
Ознака доплат 
Процент або сума доплат 

 
 

9(4) 
9(4) 
9(8) 
9(3) 
9(1) 

9(3), 9(2) 
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7 Дата закінчення доплат 9(8) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
 

6 
7 

Масив відрахувань за виконавчими листами 
Ідентифікатор файла — VIDLIST 
Табельний номер 
Код цеху 
Номер виконавчого листа 
Дата початку відрахування 
Прізвище, ім’я, по батькові або найменування організа-
ції-одержувача 
Адреса 
Номер розрахункового або особового рахунка 

 
 

9(4) 
9(4) 
9(6) 
9(8) 

 
А(20) 
А(25) 
9(6) 

№ 
з/п 

Найменування полів Тип даних  
і значність 

8 
9 
10 
11 

Код виду відрахувань 
Ознака відрахувань 
Процент або сума відрахувань 
Дата закінчення відрахувань 

9(3) 
9(1) 

9(3), 9(2) 
9(4) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Масив договорів на поставку матеріалів 
Ідентифікатор файла — POSTAVKA 
Код постачальника 
Код матеріалу 
Дата початку дії договору 
Код одиниці виміру 
Ціна за одиницю матеріалу (за договором) 
План поставки на рік 
План поставки по місяцях 
Дата закінчення дії договору 

 
 

9(5) 
9(10) 
9(8) 
9(3) 

9(3), 9(2) 
9(4), 9(1) 

 
9(2),9(1)12 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Масив договорів на відвантаження готової продукції 
Ідентифікатор файла — POKUP 
Код покупця 
Код виробу 
Дата початку дії договору 
Номер договору 
Код одиниці виміру відвантаженої продукції 
План відвантаження на рік 
План відвантаження по місяцях 
Дата закінчення дії договору 

 
 

9(5) 
9(10) 
9(8) 
9(3) 
9(3) 
9(4) 

9(3)12 
9(8) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Довідник покупців і постачальників 
Ідентифікатор файла — POKPOST 
Код покупця (постачальника) 
Назва покупця (постачальника) 
Адреса 
Код банку 
МФО банку 
Номер розрахункового рахунка 

 
 

9(5) 
А(30) 
А(25) 
9(4) 
9(6) 
9(9) 

 
 

1 
2 

Масив плану випуску виробів на рік, квартал, місяць 
Ідентифікатор файла — PLANV 
Ознака елемента 
Код виробу 

 
 

9(1) 
9(10) 
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3 
4 
5 
6 
7 
8 

Код цеху 
Дата початку дії плану 
Код одиниці виміру 
План випуску на рік 
План випуску по місяцях 
Дата закінчення дії плану 

9(4) 
9(8) 
9(3) 
9(4) 

9(3)12 
9(8) 

 
 

1 
2 
3 

Масив календарно-планових нормативів 
Ідентифікатор файла — KPNORM 
Код деталі 
Код цеху 
Нормативний розмір партії деталей 

 
 

9(10) 
9(4) 
9(3) 

№ 
з/п 

Найменування полів Тип даних  
і значність 

4 
5 
6 

Тривалість виробничого циклу виготовлення партії деталей 
Випередження 
Нормативний заділ 

9(3), 9(1) 
9(3) 
9(3) 

 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Масив плану запуску-випуску деталей (складальних одиниць) 
на місяць 
Ідентифікатор файла — PLAND 
Ознака елемента 
Код елемента 
Код цеху 
Дата початку дії плану 
Код одиниці виміру 
План запуску і випуску на квартал 
План запуску і випуску на перший місяць кварталу 
План запуску і випуску на другий місяць кварталу 
План запуску і випуску на третій місяць кварталу 
Дата закінчення дії плану 

 
 
 

9(1) 
9(10) 
9(4) 
9(8) 
9(3) 

9(4)2 
9(3)2 
9(3)2 
9(3)2 

9(8) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Масив руху (переміщення) основних засобів 
Ідентифікатор файла — RUHOZ 
Код цеху (відділу) вибуття основних засобів 
Код основних засобів 
Інвентарний номер 
Дата вибуття (переміщення) 
Код причини вибуття (переміщення) 
Номер документа 
Код цеху (відділу) надходження основних засобів 
Дебет 
Кредит 
Сума від реалізації (вартість лому) 

 
 

9(4) 
9(7) 
9(4) 
9(8) 
9(1) 
9(5) 
9(4) 
9(6) 
9(6) 

9(5), 9(2) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Масив залишків матеріалів на складі (у цеху) 
Ідентифікатор файла — ZALISHOKM 
Код складу (цеху) 
Дата, на яку визначений залишок 
Код матеріалу 
Код одиниці виміру 
Кількість 

 
 

9(4) 
9(8) 
9(10) 
9(3) 

9(4), 9(2) 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Масив надходження матеріалів 
Ідентифікатор файла — NADHODM 
Код складу (цеху) 
Код матеріалу 
Код одиниці виміру 
Дата надходження матеріалу 
Код постачальника 
Номер документа 
Код операції 
Дебет 
Кредит 
Кількість 

 
 

9(4) 
9(10) 
9(3) 
9(8) 
9(5) 
9(5) 
9(3) 
9(6) 
9(6) 

9(3), 9(1) 

№ 
з/п 

Найменування полів Тип даних  
і значність 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Масив витрат матеріалів 
Ідентифікатор файла — VITRATM 
Код складу 
Код матеріалу 
Код одиниці виміру 
Дата видачі матеріалу 
Код цеху (одержувача) 
Номер документа 
Код операції 
Дебет 
Кредит 
Кількість 

 
 

9(4) 
9(10) 
9(3) 
9(8) 
9(4) 
9(5) 
9(3) 
9(6) 
9(6) 

9(3), 9(1) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Масив видачі МШП у підзвіт 
Ідентифікатор файла — MBP 
Код цеху (відділу) 
Табельний номер підзвітної особи 
Код МШП 
Код одиниці виміру 
Дата передачі в експлуатацію 
Дата планового вибуття з експлуатації 
Номер документа 
Дебет 
Кредит 
Кількість 

 
 

9(4) 
9(4) 

9(10) 
9(3) 
9(8) 
9(8) 
9(5) 
9(5) 
9(5) 
9(2) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Масив виходів на роботу 
Ідентифікатор файла — VIHRAB 
Дата 
Номер зміни 
Код режиму роботи 
Код цеху (відділу) 
Табельний номер 
Час приходу на роботу 

 
 

9(8) 
9(1) 
9(2) 
9(4) 
9(4) 
9(6) 

 
 

1 
2 

Масив виходів з роботи 
Ідентифікатор файла — VIHRAB 
Дата 
Номер зміни 

 
 

9(8) 
9(1) 
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3 
4 
5 
6 
7 

Код режиму роботи 
Код цеху (відділу) 
Табельний номер 
Код причини передчасного виходу з роботи 
Час виходу з роботи  

9(2) 
9(4) 
9(4) 
9(1) 
9(6) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Масив неявок на роботу 
Ідентифікатор файла — NEYAVKA 
Код цеху (відділу) 
Табельний номер 
Код причини неявки 
Дата початку невиходів на роботу 
Дата закінчення невиходів на роботу 

 
 

9(4) 
9(4) 
9(1) 
9(8) 
9(8) 

№ 
з/п 

Найменування полів Тип даних  
і значність 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Масив простоїв 
Ідентифікатор файла — PROSTOY 
Дата 
Номер зміни 
Код цеху (відділу) 
Табельний номер 
Код причини і винуватця простою 
Кількість годин простою 
Код виробничих витрат 

 
 

9(8) 
9(1) 
9(4) 
9(4) 
9(2) 

9(2), 9(2) 
9(13) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Масив запізнень на роботу 
Ідентифікатор файла — ZAPIZN 
Дата 
Номер зміни 
Код цеху (відділу) 
Табельний номер 
Час запізнення 

 
 

9(8) 
9(1) 
9(4) 
9(4) 
9(6) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Масив передчасних виходів з роботи 
Ідентифікатор файла — PERVIH 
Дата 
Номер зміни 
Код цеху (відділу) 
Табельний номер 
Код причини виходу 
Невідпрацьований час 

 
 

9(8) 
9(1) 
9(4) 
9(4) 
9(1) 
9(6) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Масив роботи у святкові та вихідні дні 
Ідентифікатор файла — ROBVD 
Дата 
Номер зміни 
Код цеху (відділу) 
Табельний номер 
Відпрацьовано годин 
Код виробничих витрат 

 
 

9(8) 
9(1) 
9(4) 
9(4) 
9(2) 

9(13) 

 
 

1 

Масив понадурочних робіт 
Ідентифікатор файла — PONAD 
Дата 

 
 

9(8) 
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2 
3 
4 
5 
6 

Номер зміни 
Код цеху (відділу) 
Табельний номер 
Кількість понадурочно відпрацьованих годин 
Код виробничих витрат 

9(1) 
9(4) 
9(4) 
9(2) 

9(13) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Масив роботи у нічний час 
Ідентифікатор файла — ROBN 
Дата 
Номер зміни 
Код цеху (відділу) 
Табельний номер 
Відпрацьовано у нічний час 

 
 

9(8) 
9(1) 
9(4) 
9(4) 
9(6) 

№ 
з/п 

Найменування полів Тип даних  
і значність 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Масив тимчасової непрацездатності 
Ідентифікатор файла — ARKNEPR 
Код цеху (відділу) 
Табельний номер 
Дата початку тимчасової непрацездатності 
Дата закінчення тимчасової непрацездатності 
Кількість робочих днів 
Код виду оплати 
Процент оплати 

 
 

9(4) 
9(4) 
9(8) 
9(8) 
9(2) 
9(3) 
9(3) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Масив відпусток 
Ідентифікатор файла — VIDPUST 
Код цеху (відділу) 
Табельний номер 
Рік, за який надається відпустка 
Дата початку відпустки 
Дата закінчення відпустки 
Кількість робочих днів 
Вид відпустки 
Вид оплати 
Процент оплати 

 
 

9(4) 
9(4) 
9(2) 
9(8) 
9(8) 
9(2) 
9(1) 
9(3) 
9(3) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Масив обліку робочого часу 
Ідентифікатор файла — TABEL 
Місяць 
Код цеху (відділу) 
Табельний номер 
Відпрацьовано урочно днів 
Відпрацьовано урочно годин 
Кількість неявок (днів) 
Кількість днів хвороби 
Кількість днів чергової відпустки 
Кількість днів навчальної відпустки 
Кількість днів декретної відпустки 
Кількість днів відрядження 
Кількість днів прогулів 

 
 

9(2) 
9(4) 
9(4) 
9(2) 
9(3) 
9(2) 
9(2) 
9(2) 
9(2) 
9(2) 
9(2) 
9(2) 

 
 

Масив відрахувань із заробітної плати 
Ідентифікатор файла — VIDRAH 
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1 
2 
3 
4 
5 

Місяць 
Код цеху (відділу) 
Табельний номер 
Вид відрахування 
Сума 

9(2) 
9(4) 
9(4) 
9(3) 

9(3), 9(2) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Масив залишку деталей (складальних одиниць) на складі (в цеху) 
Ідентифікатор файла — ZALISHOKD 
Код складу (цеху) 
Дата, на яку визначений залишок 
Код деталі (складальної одиниці) 
Одиниця виміру 
Ознака готовності деталі (складальної одиниці) 
Кількість 

 
 

9(4) 
9(8) 

9(10) 
9(3) 
9(1) 
9(4) 

№ 
з/п 

Найменування полів Тип даних  
і значність 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Масив надходження деталей (складальних одиниць) 
Ідентифікатор файла — NADHODD 
Код складу (цеху) 
Код деталі (складальної одиниці) 
Код одиниці виміру 
Дата надходження 
Код постачальника (цеху, складу) 
Номер документа 
Код операції руху 
Дебет 
Кредит 
Кількість 

 
 

9(4) 
9(10) 
9(3) 
9(8) 
9(5) 
9(5) 
9(3) 
9(6) 
9(6) 
9(4) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Масив витрат деталей (складальних одиниць) 
Ідентифікатор файла — VITRATD 
Код складу (цеху) 
Код деталі (складальної одиниці) 
Код одиниці виміру 
Дата видачі (відвантаження) 
Код одержувача (цеху, складу) 
Номер документа 
Код операції руху 
Дебет 
Кредит 
Кількість 

 
 

9(4) 
9(10) 
9(3) 
9(8) 
9(5) 
9(5) 
9(3) 
9(6) 
9(6) 
9(4) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Масив виготовлення деталей (складальних одиниць) 
Ідентифікатор файла — OBLIKD 
Код цеху 
Код деталі (складальної одиниці) 
Код одиниці виміру 
Дата виготовлення 
Код операції 
Код бригади 
Табельний номер бригадира (робітника) 
Ознака готовності деталі 
Причина і винуватець браку 

 
 

9(4) 
9(10) 
9(3) 
9(8) 
9(3) 
9(4) 
9(4) 
9(1) 
9(3) 
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10 
11 
12 

Номер документа 
Кількість придатних деталей 
Кількість бракованих деталей 

9(5) 
9(4) 
9(2) 

 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Масив залишку деталей (складальних одиниць) у незаверше-
ному виробництві 
Ідентифікатор файла — NZVD 
Код цеху 
Дата, на яку визначений залишок 
Код деталі (складальної одиниці) 
Код одиниці виміру 
Код технологічної операції 
Кількість 

 
 
 

9(4) 
9(8) 

9(10) 
9(3) 
9(3) 
9(4) 

№ 
з/п 

Найменування полів Тип даних  
і значність 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Масив відвантаження продукції покупцям 
Ідентифікатор файла — VIDVANT 
Код готової продукції 
Код складу 
Дата відвантаження 
Номер документа 
Код покупця 
Кількість 

 
 

9(10) 
9(4) 
9(8) 
9(5) 
9(3) 
9(4) 

 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Масив залишків грошових коштів на рахунках бухгалтер-
ського обліку 
Ідентифікатор файла — ZALISHOK 
Код синтетичного рахунка 
Код субрахунка 
Код статті, замовлення (виробу) 
Код дебітора, кредитора, організації або третіх осіб 
Дата, на яку визначений залишок 
Код операції (дебетова, кредитова або сторно) 
Номер документа 
Сума 

 
 
 

9(2) 
9(1) 
9(10) 
9(5) 
9(8) 
9(2) 
9(5) 

9(6), 9(2) 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Масив обліку руху грошових коштів 
Ідентифікатор файла — OBOROT 
Код синтетичного рахунка 
Код субрахунка 
Код статті, замовлення (виробу) 
Код кредитора, організації або третіх осіб 
Код кореспондуючого рахунка 
Код кореспондуючого субрахунка 
Код статті, замовлення (виробу) 
Код дебітора, організації, третіх осіб 
Дата 
Код операції руху грошових коштів 
Номер документа 
Сума 

 
 

9(2) 
9(1) 

9(10) 
9(5) 
9(2) 
9(1) 

9(10) 
9(5) 
9(8) 
9(2) 
9(5) 

9(6), 9(2) 
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