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ПЕРЕДМОВА 

 
Досягнення Україною високих результатів у економічному і со-

ціальному розвитку, а також завоювання місця повноправного парт-
нера у світовій економічній системі значною мірою залежить від то-
го, в яких масштабах впроваджуватимуться та як ефективно 
використовуватимуться сучасні інформаційні технології в усіх сфе-
рах суспільної діяльності, а також яку роль вони відіграватимуть у 
підвищенні ефективності суспільної праці. 

У сфері управління економічними процесами в цілому і управ-
ління працею зокрема інформатизація передбачає передусім підви-
щення продуктивності праці робітників за рахунок зниження спів-
відношення вартість/виробництво, а також підвищення 
кваліфікації і профісіоналізму зайнятих управлінською діяльністю 
фахівців. 

Застосування нових інформаційних технологій на базі електрон-
но-обчислювальної техніки і розвинутих засобів комунікацій у еко-
номіці країни включає різноманітні аспекти, починаючи від забезпе-
чення найпростіших функцій службового листування до системного 
аналізу і підтримки складних задач прийняття рішень. Випускники 
вузів XXI ст. мають бути підготовленими для роботи в таких умо-
вах. 

Найперспективнішим напрямком упровадження нових інформа-
ційних технологій у сучасних умовах є створення і застосування в 
управлінні економікою інформаційних систем (ІС) нового поколін-
ня, які зорієнтовані на розподілену обробку даних, створюванням 
обчислювальних мереж, експертних систем, систем підтримки  
прийняття рішень, автоматизованих робочих місць планово-управ-
лінського персоналу. 

Мета дисципліни «Інформаційні системи в управлінні трудовими 
ресурсами» («ІС в УТР») — сформувати у студентів, які навчаються 
за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами», знання й на-
вички з використання в їхній майбутній професійній діяльності но-
вітньої обчислювальної техніки та інших засобів управління. Тому в 
результаті вивчення дисципліни студент повинен здобути певні 
знання з теорії та практики впровадження і використання сучасних 
комп’ютерних інформаційних технологій в управлінні трудовим по-
тенціалом країни на різних рівнях у ієрархії управління. 
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Студент повинен знати: етапи створення інформаційних сис-
тем; різновиди ІС та їх структуру; зміст функціональної частини ІС; 
склад та зміст забезпечувальної частини ІС; технологію 
комп’ютерної обробки економічної інформації з праці.  

Студент повинен уміти: використовувати загальнодержавні 
класифікатори номенклатур з праці та розробляти локальні класифі-
катори; визначати склад та форми подання інформації з праці, її 
структуру для автоматизованого розв’язання економічних задач на 
різних рівнях управління ТР; формувати й вести інформаційну базу 
в умовах автоматизації розрахунків в УТР; розробляти постановки 
та алгоритми розв’язання економічних задач з праці, визначати 
склад процедур автоматизованої обробки даних з праці в умовах 
функціонування на різних рівнях управління інформаційних систем 
та обчислювальних мереж. 

Характерною ознакою сучасного розвитку освіти в Україні є зро-
стання значення самостійної роботи студента в оволодінні теоретич-
ними знаннями та набутті практичних навичок. Навчально-методич-
ний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Інформаційні 
системи в управлінні трудовими ресурсами» саме й призначено для 
реалізації згаданої функції. 

Структурно матеріал навчально-методичного посібника розбито 
на чотири розділи, в яких розглядаються окремі аспекти вивчення 
дисципліни «ІС в УТР». 

У першому розділі міститься типова програма дисципліни. За 
змістом вона відповідає сучасним тенденціям вирішення проблеми 
створення, впровадження і функціонування сучасних комп’ютерних 
інформаційних систем. 

Значну увагу в посібнику приділено блоку навчально-мето-
дичного забезпечення (другий розділ) окремих тем курсу. До кожній 
теми дисципліни даються методичні поради з її вивчення, пла- 
ни практичних і лабораторних занять, термінологічний словник, 
список рекомендованої літератури, а також навчальні завдання та 
завдання для перевірки знань. Завдання для лабораторних робіт  
орієнтовані на використання сучасних систем управління базами 
даних, текстових і табличних процесорів та пакетів прикладних про-
грам (Windows, Word, Excel, ІС «Підприємство», Галактика  
та ін.). З урахуванням діючих державних стандартів і керівних  
матеріалів у галузі створення та впровадження інформаційних сис-
тем наведені приклади з виконання завдань щодо розробки класифі-
каторів, постановок і алгоритмів розв’язування задач, організації  
їх інформаційного, технічного, програмного і організаційного забез-
печення. У додатках до цього розділу містяться методичні вказівки 
щодо використання текстового процесора Word, табличного проце-
сора Excel, модуля обліку й управління кадрами системи «Галакти-
ка» тощо. 
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У третьому розділі навчально-методичного посібника наведені 
завдання для блочно-модульного контролю, а також детально опи-
сано критерії оцінювання знань студента з дисципліни. Наприклад, 
запропоновано застосовувати рейтингову систему оцінювання знань 
студентів. Крім того, у розділі міститься перелік питань та приклади 
задач до іспиту. 

Тематика контрольних робіт та методичні вказівки щодо їх вико-
нання описані в четвертому розділі посібника. Тематика контроль-
них робіт розподілена за літерами абетки і на кожну літеру пропону-
ється дві теми; одна відноситься до задач управління ТР, які 
розв’язуються на рівні підприємства, інша — до задач управління 
трудовими ресурсами, які розв’язуються на рівні регіону. У розділі 
також детально описано порядок вибору тем контрольної роботи, її 
структура, а також методичні вказівки стосовно змісту питань, які 
необхідно розкрити в роботі. 

Заключним розділом посібника є список літератури, який містить 
майже всі нові видання в галузі інформатизації процесів управління 
в цілому і управлінні працею зокрема. 

 
 

1. ТИПОВА ПРОГРАМА 
 

Пропоновану програму дисципліни «Інформаційні системи в уп-
равлінні трудовими ресурсами» складено з урахуванням сучасних 
вимог і досягнень у сфері впровадження новітніх інформаційних те-
хнологій у практику управління народним господарством країни. 
Аналіз засадових понять інформаційних систем як науки, вивчення 
характеру інформатизації суспільства, засвоєння принціпів упро-
вадження і використання сучасної електронно-обчислювальної тех-
ніки в практиці управління трудовими ресурсами країни є тими  
основоположними напрямами, які віддзеркалюють своєрідність дис-
ципліни. 

Програму подано таким чином, щоб вона відображала основні 
напрями створення інформаційних систем, їх роль та призначення у 
підвищенні ефективності управління трудовими процесами відпо- 
відно до різних рівнів у ієрархії управління. 

Òåìà 1. Âñòóï 

Необхідність автоматизації інформаційних процесів управління 
трудовими ресурсами (УТР) на сучасному етапі розвитку народного 
господарства України. 

Перспективи, основні концепції, напрями створення і розвитку 
сучасних інформаційних технологій управління трудовими ресурса-
ми країни. 
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Предмет та зміст курсу. Взаємозв’язок курсу з іншими дисциплі-
нами навчального плану та його значення для підготовки високок-
валіфікованого фахівця з економіки праці. 

Òåìà 2. Óïðàâë³íñüê³ ³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè 

Основні етапи створення інформаційних систем. 
Класифікація управлінських інформаційних систем. 
Системи підтримки прийняття рішень. 
Інтелектуальні інформаційні системи. 
Експертні системи. 
Інформаційно-пошукові системи. 

Òåìà 3. Îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷í³ îñíîâè 
ñòâîðåííÿ ³ ôóíêö³îíóâàííÿ ²Ñ â ÓÒÐ 

Принципи створення і функціонування інформаційних систем в 
УТР. 

Структура ІС в управлінні трудовими ресурсами, функціональна 
та забезпечувальна частини. 

Організація робіт щодо створення, упровадження та функціону-
вання ІС в управлінні тудовими ресурсами. 

Організаційне, методичне та правове забезпечення ІС в УТР. 
Види та комплектність проектних документів на розробку та 

впровадження ІС в УТР. 
Поняття економічної ефективності. Пряма та побічна ефектив-

ність. Показники економічної ефективності та методики їх розраху-
нку. 

Òåìà 4. ²íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ²Ñ â ÓÒÐ 

Загальна характеристика, призначення, склад та вимоги до інфо-
рмаційного забезпечення ІС в УТР. Структура інформаційного за-
безпечення ІС в УТР. 

Потоки інформації в ІС в УТР, їх зміст, вертикальні та горизон-
тальні зв’язки. 

Склад, структура, уніфікація представлення первинної докумен-
тації та зведеної звітності. Використання уніфікованої системи до-
кументації (УСД) в ІС в УТР. 

Засоби формалізованого опису елементів економічної інфор-
мації в ІС в УТР. Призначення та структура класифікаторів, які 
використовуються в ІС в УТР. Застосування загальнодержавних 
класифікаторів. Інші засоби формалізованого опису інформації в 
ІС в УТР. 

Машинна інформаційна база ІС в УТР, її склад та зміст. 
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Òåìà 5. Êîìïëåêñ òåõíîëîã³÷íèõ  
çàáåçïå÷óвальнèõ çàñîá³â ²Ñ â ÓÒÐ 

Технічне забезпечення ІС в УТР. Структура комплексу технічних 
засобів ІС в УТР. Сучасний рівень розвитку комплексу технічних 
засобів. 

Обчислювальні мережі та їх рівні. Автоматизовані робочі місця 
управлінців, які працюють в області праці й соціального забезпе-
чення. Локальні інформаційно-обчислювальні мережі ІС в УТР. 

Структура та склад програмного забезпечення ІС в УТР. Загальне 
та спеціальне програмне забезпечення. Пакети прикладних програм, 
їх склад та використання для обробки планово-економічної інфор-
мації в ІС в УТР. 

Òåìà 6. Àâòîìàòèçàö³ÿ ³íôîðìàö³éíèõ  
òåõíîëîã³é ó ñèñòåì³ ÓÒÐ 

Технологічні процеси автоматизованої обробки економічної ін-
формації в ІС в УТР. 

Склад та зміст типових технологічних операцій, організація їх 
виконання в інформаційних системах обробки даних з праці. 

Технологія розробки програмних засобів. 
Технологія баз даних. 
Технологія первісної організації та ведення інформаційного фонду. 

Òåìà 7. Àâòîìàòèçàö³ÿ óïðàâë³ííÿ òðóäîâèìè  
ðåñóðñàìè íà ð³âí³ ï³äïðèºìñòâà 

Організація автоматизованого розв’язування задач із забезпечен-
ня виробництва трудовими ресурсами. 

Характеристика комплексів економічних задач з управління тру-
довими ресурсами, які розв’язуються на рівні промислового підпри-
ємства. Інформаційні зв’язки задач. 

Склад та зміст інформаційної бази. 
Методика й алгоритми розв’язування основних економічних за-

дач з нормування, планування, обліку, контролю й аналізу трудових 
показників, а також управління персоналом підприємства. 

Особливості організації технологічного процесу обробки інфор-
мації з праці на персональних ЕОМ. 

Òåìà 8. Àâòîìàòèçàö³ÿ óïðàâë³ííÿ òðóäîâèìè  
ðåñóðñàìè â áþäæåòíèõ óñòàíîâàõ 

Організація автоматизованого розв’язування задач з УТР бюд-
жетних установ. 
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Характеристика комплексів економічних задач з УТР, які роз-
в’язуються в бюджетних установах різного рівня. Інформаційні 
зв’язки задач. 

Методика й алгоритми розв’язування основних комплексів еко-
номічних задач з УТР бюджетних установ. 

Особливості організації технологічного процесу обробки інфор-
мації з УТР на ПЕОМ. 

Òåìà 9. ²íôîðìàòèçàö³ÿ ðèíêó ïðàö³ òà çàéíÿòîñò³ 

Загальна характеристика ринку праці та зайнятості з позицій об-
робки інформації. 

Специфіка створення інформаційної бази. 
Автоматизована обробка інформації з працевлаштування, пере-

навчання, обліку вакансій тощо. 
 
 

2. БЛОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Òåìà 1. Âñòóï 

Ìåòà çàíÿòü 

Ознайомлення з видами інформаційних технологій та основними 
напрямами створення і розвитку сучасних інформаційних техноло-
гій управління трудовими ресурсами країни. 

Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè 

Для вивчення теми необхідно ознайомитися з матеріалами лекції 
та рекомендованими навчальними посібниками. Особливу увагу 
слід приділити проблемі застосування різноманітних информацій-
них технологій у практиці управління народним господарством у ці-
лому та трудовими ресурсами зокрема. 

Ïëàí ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü 

1. Необхідність автоматизації інформаційних процесів управ-
ління трудовими ресурсами на сучасному етапі розвитку народного 
господарства України. 

2. Перспективи й основні концепції розвитку і створення сучас-
них інформаційних технологій (ІТ) управління. 

3. Напрями створення і розвитку сучасних технологій управлін-
ня трудовими ресурсами країни. 

4. Предмет та зміст курсу. Взаємозв’язки курсу з іншими дис-
циплінами навчального плану та його значення для підготовки ви-
сококваліфікованого фахівця з економіки праці. 
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1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: 
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С. В. Назарова. — М.: Финансы и статистика. 1995. — 248 с. 
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ред. В. Л. Брайдо, В. С. Крылова. 2-е изд. перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 
1990. — 192 с. 

8. Писаревська Т. А. Інформаційні системи в управлінні трудовими ре-
сурсами: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1997. — 252 с. 

9. Попель Г., Гоулстмайн Б. Информационная технология — 
миллионные прибыли: Пер. с англ. / Науч. ред. и авт. предисл. 
В. В. Симонова. — М.: Экономика, 1990. — 238 с. 

10. Ситник В. Ф. Розвиток і застосування інформаційних систем в еко-
номіці. — К.: Знання, 1993. — 16 с. 

11. Сытник В. Ф., Еремина Н. В. Многоуровневые интегрированные ав-
томатизированные системы управления в народном хозяйстве. — К.: Зна-
ние, 1987. — 16 с. 

12. Ситник В. Ф., Писаревська Т. А., Єрьоміна Н. В., Краєва О. С. Осно-
ви інформаційних систем: Навч. посібник / За ред. В. Ф. Ситника. — К.: 
КНЕУ, 1997. — 252 с. 

Òåðì³íîëîã³÷íèé ñëîâíèê 

АРМ — професійно орієнтований комплекс технічних, інформа-
ційних і програмних засобів, призначених для автоматизації функцій 
спеціаліста, що виконуються на його робочому місці. 

Інформаційна технологія — сукупність методів і процедур, які 
реалізують функції збирання, передавання, обробки, зберігання та 
доведення до користувачів інформації в організаційно-управлінсь-
ких системах з використанням обраного комплексу технічних за- 
собів. 

Нова ІТ — інформаційна технологія, якій притаманна персоналі-
зація використання засобів обчислювальної техніки, створення ло-
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кальних мереж ЕОМ і багаторівневих розподільних систем обробки 
даних, організація автоматизованих робочих місць (АРМ) спеціаліс-
тів з праці. 

Íàâ÷àëüí³ çàâäàííÿ 

Çàâäàííÿ 1.1. Підготувати реферат на тему «Розвиток технічної бази ін-
форматизації процесів управління трудовими ресурсами країни». 

Çàâäàííÿ 1.2. Підготувати реферат на тему «Способи впровадження 
нової інформаційної технології в управління трудовими ресурсами кра-
їни». 

Çàâäàííÿ 1.3. Підготувати реферат на тему «Організація управління тру-
довими ресурсами країни в умовах автоматизації управління». 

Çàâäàííÿ 1.4. Підготувати реферат на тему «Напрями створення і розвитку 
сучасних технологій управління трудовими ресурсами країни». 

Çàâäàííÿ 1.5. Підготувати реферат на тему «Основні концепції вдоскона-
лення процесів управління трудовими ресурсами країни». 

Çàâäàííÿ 1.6. Підготувати реферат на тему «Інформаційні процеси в управ-
лінні трудовими ресурсами країни і необхідність їх автоматизації». 

Çàâäàííÿ 1.7. Підготувати реферат на тему «Інформаційні системи в уп-
равлінні трудовими ресурсами країни: сьогодні і завтра». 

Çàâäàííÿ 1.8. Підготувати реферат на тему «Нові інформаційні технології 
в управлінні трудовими ресурсами країни: набутки і втрати». 

Çàâäàííÿ 1.9. Підготувати реферат на тему «Впровадження сучасних тех-
нологічних засобів обробки економічної інформації з праці». 

Çàâäàííÿ 1.10. Підготувати реферат на тему «Створення АРМ фахівців з 
праці як один з напрямів удосконалення управління нею». 

Çàâäàííÿ 1.11. Підготувати реферат на тему «Комп’ютерні технології об-
робки інформації з праці». 

Òåìà 2. Óïðàâë³íñüê³ ³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè 

Ìåòà çàíÿòü 

Ознайомлення з різновидами і призначенням діючих у сучасних 
умовах управлінських інформаційних систем. 

Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè 

Для вивчення теми необхідно ознайомитися з матеріалами лекції 
та рекомендованими навчальними посібниками. Слід звернути увагу 
на проблеми створення і впровадження в практику управління тру-
довими ресурсами країни таких інформаційних управлінських сис-
тем, як системи підтримки прийняття рішень (СППР), інформацій-
но-пошукові системи (ІПС), експертні системи (ЕС). Студент 
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повинен знати структуру названих систем, фази їх проектування та 
їх відмінності за функціональною структурою, процесом формуван-
ня інформаційного фонду, складом технічного та програмного за-
безпечення тощо. 

Робочим планом вивчення цієї теми передбачене виконання двох 
лабораторних робіт у комп’ютерному центрі університету. Щодо 
кожної роботи студент складає і захищає звіт. Звіт з лабораторної 
роботи вміщує титульний аркуш, текстову частину і надрукований 
на ПЕОМ матеріал (таблиці, результати аналізу залежностей, графі-
ки тощо). На титульному аркуші зазначають назву лабораторної ро-
боти, номер навчального завдання, прізвище студента та номер гру-
пи. Текстова частина містить письмові відповіді на завдання та опис 
процесу виконання роботи на ПЕОМ. Для підтвердження висновків 
у тексті мають бути посилання на додатки або надрукований на 
ПЕОМ матеріал. 

Перша лабораторна робота проводиться з метою ознайомлення 
студентів з організацією процесу прийняття рішень у сфері управ-
ління працею з використанням навчальної СППР (пакет PLUS-
PROB). Вона виконується в такій послідовності: 

• отримання індивідуального цифрового матеріалу для нав-
чального завдання, знайомство з ним та інструкцією щодо роботи з 
пакетом; 

• обробка отриманого до навчального завдання цифрового мате-
ріалу на ПЕОМ за допомогою режимів електронної таблиці, аналізу 
й виводу графіка пакета PLUSPROB; 

• друк початкового цифрового й отриманого графічного матеріа-
лу з використанням можливостей друку пакета PLUSPROB; 

• оформлення звіту з лабораторної роботи та його захист. 

Інструкція до роботи з пакетом PLUSPROB 

Пакет PLUSPROB — це початкова СППР для вирішення проблем 
насамперед у сфері маркетингу і зокрема в управлінні персоналом. 
Він уможливлює роботу з 22 навчальними завданнями. Для кожного 
навчального завдання створюється електронна таблиця, що заповню-
ється цифровим матеріалом, який частково можна змінювати в про-
цесі розв’язування проблеми (виконання завдання). Для дослідження 
проблеми доцільно використовувати режими аналізу типу «Що — 
Якщо?» і побудови графіків. 

Запуск пакета здійснюється шляхом виклику програмного моду-
ля D:\MARK\PLUS.COM. 

Після успішного запуску програми в нижній частині екрана відео-
терміналу з’являєтья прямокутник «меню». Він містить інформацію 
про можливі дії користувача. Потрібна команда вибирається за до-
помогою клавіш-літер, що висвітлюються в командних фразах. 
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Маленькі вертикальні стрілки на екрані означають, що за межами 
екрана існує інформація, яку можна вивести на екран клавішами: 
PgDn, PgUp або клавішами-стрілками. 

Порядок роботи з основними режимами пакета 

1. Вибір проблемної навчальної задачі 

Виконання лабораторної роботи починається з режиму вибору 
проблеми. Для вибору проблеми в переліку проблем, наведеного на 
екрані відеотерміналу, слід підвести світлову відмітку до потрібного 
завдання за допомогою клавіш-стрілок або клавіш D («Highlight 
Down» — вниз), U («Highlight Up» — угору) і натиснути на клавішу P 
(«Work Highlighted Problem») або RETURN. 

Якшо необхідно повернутися до завдання, з яким працювали ра-
ніше, натискують клавішу C («Continue with last problem»). 

Після цього на екран виводиться короткий опис проблеми. Для 
переходу до режиму роботи з електронною таблицею натисніть на 
клавішу C («Continue to spreadsheet»). 

2. Робота з електронною таблицею 

Показчики таблиці, які можуть бути змінені користувачем, поз-
начені знаком *. Для введення нових значень треба підвести світло-
ву відмітку до числа, яке необхідно змінити і, набравши нове зна-
чення, натиснути на клавішу RETURN. Звуковий сигнал при вводі 
значення вказує на те, що введене число виходить за межі допусти-
мого діапазону, який одночасно висвітлюється в нижній частині ек-
рану відеотреміналу. У такому разі необхідно повторити введення, 
набравши інше значення. 

Перехід до режиму «Що — Якщо?» здійснюється шляхом натис-
кання на клавішу W («Do What if»), до режиму «вибір проблеми» — 
P («Select Another Problem»), до режиму друку — O («Output to 
printer»). 

3. Режим аналізу «Що — Якщо?» 

Вибір показника, що варіюватиметься, здійснюється з переліку 
показників, які в режимі електронної таблиці були помічені зна-
ком *, а вибір залежних показників — з решти. 

Вибирають показник, який варіюватиметься за допомогою кла-
віш-стрілок або клавіш D («Highlight Down» — вниз), U («Highlight 
Up» — угору), L («Left» — вліво), R («Right» — вправо) і натиску-
ють на клавішу пропуску («SpaceBar»); поряд із числом висвітлю-
ється літера V. Одночасно на екрані відеотерміналу виникає запро-
шення на введення мінімального значення діапазону варіації, а 
потім — максимального. Мінімальне й максимальне значення діапа-
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зону для такого показника вводять за схемою: число, RETURN. Або 
за допомогою клавіші RETURN підтверджують значення мінімуму і 
максимуму, запропоновані програмою. Звуковий сигнал указує на 
те, що число виходить за межі допустимого діапазону і його слід за-
мінити іншим. 

Вихідні показники, для яких буде спостерігатись вплив цього  
параметра, вибирають, підводячи світлову відмітку клавішами-
стрілками і натискаючи на клавішу-пропуск. Поряд із вибраним по-
казником висвітлюється літера D. Якщо ж потрібно анулювати ви-
бір, натискають на клавішу-пропуск. При цьому кількість вхідних 
показників обмежується трьома. 

Якщо потрібно анулювати вибір параметрів, натискають на кла-
вішу C («Clear Selections»). 

Для здійснення аналізу і виводу його результатів натискають на 
клавішу A («Annlyze & display data»). 

Натисканням клавіші S — «Return to Spreadsheet» здійснюється 
повернення до режиму електронної таблиці. 

4. Демонстрація результатів аналізу «Що — Якщо?» 

Перша колонка таблиці, яка виводиться на екран відеотерміналу, 
містить значення показника, що варіюється від мінімуму до макси-
муму. Інші колонки демонструють одержані результати для залежних 
параметрів. Результати базуються на тих значеннях, які були на екра-
ні електронної таблиці на початку процесу аналізу «Що — Якщо?» за 
винятком того параметра, що варіюється. 

Для формування й виведення на екран відеотерміналу графіка да-
них натискають на клавішу G («Graph Data»). На графіку буде вияв-
лена форма залежності між показниками першої колонки і тієї колон-
ки, що світиться у момент виклику режиму графіка. Змінити другу 
колонку можна за допомогою клавіш-стрілок. 

Повернення до режиму електронної таблиці здійснюється за до-
помогою клавіші S — «Return to Spreadsheet», до режиму «Що — 
Якщо?» — C — «Continue with What if», до режиму друк — O — 
«Output to printer», повернення до режиму вибору проблеми — P — 
«Select another Problem». 

5. Виведення графіків результатів аналізу «Що — Якщо?» 

На горизонтальній осі графіка в деякому масштабі відкладається 
діапазон значень параметра, що варіюється, а на вертикальній — ді-
апазон значень одного із залежних параметрів. 

Для побудови нового графіка, перебуваючи в режимі його збе-
реження, натискають на клавішу G («New Graph») і повертаються до 
режиму демонстрації результатів аналізу «Що — Якщо?» з тим, щоб 
вибрати нову колонку. 
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Повернення до режиму електронної таблиці здійснюється за до-
помогою клавіші S — «Return to Spreadsheet», до режиму аналізу 
«Що — Якщо?» — W — «Return to What if Menu», до режиму 
друк — O — «Output to printer», повернення до режиму вибору  
проблеми — P — «Select another Problem». 

6. Друк 

Перед початком друку документа у відповідь на запрошення не-
обхідно ввести ідентифікатор документа у вигляді набору літер, але 
не більше 30. 

7. Вихід із пакета 

Вихід з пакета PLUSPROB може здійснюватись у будь-якому 
режимі натисканням клавіші Q («Quit»). 

 
Друга лабораторна робота проводиться з метою ознайомлення 

студентів з інформаційно-пошуковими системами (ІПС). 
Інформаційно-пошукові системи є одним з різновидів інтелекту-

альних інформаційних систем. Головна мета ІПС — це вибір із су-
купності даних, відомостей, документів, що належать до системи 
тих, які найбільше задовольняють інформаційні потреби користува-
ча. ІПС розрізняють за тематикою; за змістом інформації, що в ній 
зберігається; за режимом функціонування та іншими ознаками. Ос-
новною операцією в ІПС є операція інформаційного пошуку, тобто 
операція ідентифікації відомостей (даних, документів), що зберіга-
ються в системі, з інформаційним запитом. Найефективніший засіб 
пошуку інформації — це перегляд кожного документа (відомості 
тощо) і перевірка його на відповідність інформаційному запиту. Але 
цей засіб пошуку дуже трудомісткий і дорогий. Тому в комп’ю-
терних інформаційно-пошукових системах, як правило, пошук ви-
конується не за текстами самих документів, а за їх стислими харак-
теристиками, які називаються пошуковими образами. 

У процесі підготовки до лабораторної роботи та її виконання сту-
денти мають ознайомитися з організаційною структурою певної ІПС і 
змістом її інформаційної бази. Вони повинні знати спосіб формування 
інформаційного запиту, методику здійснення пошуку, які види пошу-
ку можна здійснювати, уміти розробити пошуковий образ документа 
тощо. Робота проводиться за допомогою використання засобів досту-
пу до інформаційної системи INTRNET, демонстраційного ролика 
інформаційної системи OKO-LIBRA, комп’ютерної правової бібліо-
теки WinLaw або інших систем за вибором викладача. 

У звіті щодо цієї лабораторної роботи необхідно описати струк-
туру ІПС, структуру та стислий зміст її бази даних, порядок здійс-
нення пошуку, формування запиту та ведення папки документів. 
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Лабораторна робота виконується в такій послідовності: 
• отримання індивідуального завдання, знайомство з ним та ін-

струкцією щодо роботи з пакетом (видається викладачем разом із 
завданням); 

• розробка інформаційного запиту; 
• здійснення пошуку та друк результатів (робота в комп’ютер-

ному класі на ПЕОМ); 
• оформлення звіту та його захист. 

Ïëàí ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü ³ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò 

1. Основні етапи створення інформаційних систем. 
2. Класифікація управлінських інформаційних систем. 
3. СППР: призначення, структура, особливості створення і впро-

вадження. 
4. Характеристика інтелектуальних ІС. 
5. Експертні інформаційні системи, особливості функціону- 

вання. 
6. Призначення і структура інформаційно-пошукових систем. 
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11. Ситник В. Ф. Розвиток і застосування інформаційних систем в еко-
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Òåðì³íîëîã³÷íèé ñëîâíèê 

Експертна система (функціональний погляд) — обчислюваль-
на система, яка використовує знання фахівців з деякої конкретної 
вузькоспеціалізованої предметної області й у межах цієї області зда-
тна приймати рішення на рівні експертів-професіоналів. 

Інтегрована ІС — ієрархічно організований комплекс організа-
ційних методів, технічних, програмних, алгоритмічних і інформа-
ційних засобів, які мають модульну структуру і забезпечують на-
скрізне узгоджене управління ресурсами та інформаційними 
потоками об’єкта управління. 

Інтелектуальна ІС — інформаційно-програмні вироби, які тією 
чи іншою мірою виконують три основні функції інтелектуальності: 
подання та обробку знань, міркування, спілкування. 

Інформаційний пошук — сукупність операцій, необхідних для 
пошуку в системі документів, текстів, відомостей, фактів та даних, 
які відповідають на запит користувача. 

Інформаційно-пошукова мова — спеціалізована штучна мова, 
призначена для опису центральних тем чи предметів і формальних 
характеристик документів, а також для опису інформаційних запитів 
і подальшого виконання пошуку. 

Інформаційно-пошукова система — сукупність методів і засо-
бів, призначених для зберігання та пошуку документів, відомостей 
про них чи певних фактів. 

Інформаційна система в УТР — система, яка складається з пер-
соналу та комплексу засобів автоматизації його діяльності і реалізує 
інформаційну технологію виконання установлених функцій. 

Пошукове розпорядження — інформаційний запит, перекладе-
ний на інформаційно-пошукову мову і доповнений допоміжною ін-
формацією (типу: рік видання, серія і т. ін.). 

Пошуковий образ — виражений у термінах інформаційно-пошуко-
вої мови основний зміст документа, який підлягає зберіганню в ІПС. 

СППР — інтерактивна комп’ютерна система, призначена для 
підтримки різноманітних видів діяльності при прийнятті рішень що-
до слабоструктурованих та неструктурованих проблем. 
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Íàâ÷àëüí³ çàâäàííÿ 

Çàâäàííÿ 2.1. Лабораторна робота № 1. Фірма STYLCO INC виробляє одяг 
для дітей та дорослих. Більшість фасонів для дорослих розраховано на людей 
віком від 45 до 64 років. Дитячі розміри відповідають віку від 5 до 17 років. 
Однак через те, що кількість дітей відповідного віку зменшується, то зменшу-
ються також і обсяги продажу дитячого одягу. У результаті обсяг продаж для 
дорослих збільшується. Для того щоб мати довгострокову уяву про такі тенде-
нції, менеджер з маркетингу проаналізував дані перепису населення 1980 р. за 
віковими групами. Поряд з цим він одержав оцінки кількості населення в роз-
різі вікових груп на 1990 р. а також показники планового зростання населення 
для кожної групи до 2000 р. Ці дані були введені ним до електронної таблиці 
для визначення оціночних показників щодо населення для 2000 р. Базуючись 
на аналізі даних щодо продажу за останні роки, він виявив, що кількість пози-
цій одягу, який продає фірма, пропорційна розміру вікової групи населення. 
Протягом багатьох років коефіцієнт відношення кількості проданої продукції 
до розміру групи населення дорівнював 0,001. Менеджер також увів цей кое-
фіцієнт до електронної таблиці, щоб побачити, яким чином зміни в групах на-
селення впливатимуть на кількість проданої продукції. Зрештою, він визначив 
середній прибуток, одержаний від продажу кожної позиції і ввів його в табли-
цю з метою одержати прогноз можливих прибутків у майбутньому. 

Електронна таблиця 

 Cige 5 — 17 Cige 45 — 46 

 Вік 5 — 17 Вік 45 — 46 

1. 1980 Population 
Населення у 1980 р. (кількість) 

  

2. Estimated 1990 Population 
Оцінка кількості населення у 1990 р. 

* * 

3. Estimated Percent Growth (1990-2000) 
Оцінка процента зростання населення (1990–2000 рр.) 

* * 

4. Calculated 2000 Population 
Розрахована кількость населення в 2000 р. 

  

5. Ratio of Unit Sales to Populati 
Коефіцієнт відношення обсягу продаж до  
кількості населення  

* * 

6. Average $ Profit per Unit Sold 
Середній прибуток від продажу одиниці продукції 

* * 

7. Estimate of Units that will sell in 1990 
Оцінка кількості, що була продана в 1990 р. 

  

8. Profit from this Product line 1990 
Прибуток від очікуваного продажу в 1999 р. 

  

9. Percent of Profit from this line 1990 
Процент прибутку очікуваного продажу в 1999 р. 

  

10. Estimate of Units that will Sell in 200 
Оцінка кількості, що буде продана у 2000 р. 
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Визначити: 
• Відповідні залежні змінні і характер залежності шляхом послідовної 

зміни значень незалежних змінних. 
• Формули розрахунку показників ( там, де це можливо). 
• Виконати короткий порівняльний аналіз даних з прибутку для 1990 і 

2000 рр., що з’являються в початковій електронній таблиці. Яким буде 
вплив цих та інших даних з електронної таблиці на планування стратегії 
маркетингу фірми STYLCO? 

• Деякі експерти вважають, що зростання процента дитячої групи на 
період 1990—2000 рр. буде більшим порівняно з тією оцінкою, що її за-
пропоновано використовувати в електронній таблиці менеджера з марке-
тингу групою CENSUS BUREAU. Якщо в дійсності зростання становитиме 
13% (а не 10,2%, як було запропоновано), то яким чином це вплине на при-
буток від продажу дитячого асортименту? 

• Менеджер з маркетингу розмірковує над тим, що може загостритися 
конкуренція в групі товарів, призначених для вікової групи, куди входять 
45—64-річні. Він уважає, що його «коефіцієнт відношення проданих оди-
ниць до розміру популяції (вікової групи)» може зменшитися внаслідок 
зростання конкуренції з боку інших фірм. Використовуючи режим аналізу 
«Що — Якщо?», підготувати електронну таблицю, яка б показала, яким 
чином можуть змінюватися прибуток і «процент прибутку» від цієї вікової 
групи в тому випадку, коли «коєфіцієнт відношення» проданих одиниць до 
розміру популяції (вікової групи) змінюватиметься від мінімуму 0,0003 до 
максимуму 0,0013? Поясніть це. 

Çàâäàííÿ 2.2. Лабораторна робота 2. Переглянути демонстраційний ролик 
інформаційної системи OKO-LIBRA. 

Визначити: 
• До якого типу інформаційних систем вона відноситься? 
• Які режими пошуку використовуються? До якого типу функціону-

вання належить ця ІПС? 
• Склад електронного журналу та спосіб його доставки. 
• Склад інформаційної бази системи. 
• Види документів, що входять до складу ІПС. 
• Види робіт, виконання яких передбачено головним меню системи. 
• Порядок формування запиту на пошук інформації в системі. 
• Технологію здійснення пошуку документа, на який є посилання у від-

критому документі. 
• Технологію відбору документа або його фрагмента у файл, що слугує 

папкою документів. 
Çàâäàííÿ 2.3. Лабораторна робота 2. Переглянути демонстраційний ролик 

комп’ютерної правової бібліотеки WinLaw. 
Визначити: 
• До якого типу інформаційних систем вона належить? 
• Які режими пошуку використовуються? До якого типу функціону-

вання належить ця ІПС? 
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• Структуру системи. Що являє собою оболонка системи? 
• Склад інформаційної бази системи. 
• Види документів, що входять до складу ІПС. 
• Порядок формування запиту на пошук інформації в системі. 
• Технологію здійснення пошуку документа, на який є посилання у від-

критому документі. 
• Технологію ведення папки документів. 
• Порядок роботи з базовим редактором ІПС. 
• Відібрати Закони, прийняті Верховною Радою України, Укази Прези-

дента України, Постанови Кабінету Міністрів України за певний період 
(певної тематики та ін.). Згрупувати відібрані документи за назвою, датою 
тощо. 

Çàâäàííÿ 2.4. Лабораторна робота 2. Знайомство з інформаційною мере-
жею INTERNET. 

Визначити:  

До якого типу належить ця система; як здійснюється в ній пошук? По-
рядок формування запиту на пошук. За вказівкою викладача відібрати пев-
ні відомості. 

Çàâäàííÿ 2.5. Визначити структуру експертної системи з прогнозування 
зайнятості населення регіону. 

Çàâäàííÿ 2.6. Визначити мету створення і структуру СППР з уп- 
равління процесами соціального захисту непрацездатного населення ре- 
гіону. 

Çàâäàííÿ 2.7. Визначити структуру інформаційно-пошукової системи з 
працевлаштування молоді регіону. 

Çàâäàííÿ 2.8. Розробити інформаційно-пошуковий образ документа (фор-
му документа отримати у викладача) та інформаційно-пошукову мову для 
нього. 

Çàâäàííÿ 2.9. Підготувати реферат на тему «Напрями створення СППР 
для вдосконалення методів управління трудовим потенціалом країни».  

Çàâäàííÿ 2.10. Підготувати реферат на тему «Місце інтелектуальних ін-
формаційних систем в інформатизації процесів управління трудовими ре-
сурсами країни». 

Çàâäàííÿ 2.11. Підготувати реферат на тему «Експертні інформаційні сис-
теми як один з напрямків удосконалення системи управління трудовими 
ресурсами країни». 

Çàâäàííÿ 2.12. Підготувати реферат на тему «Інформаційна система уп-
равління трудовими ресурсами промислового підприємства». 

Завдання для перевірки знань 

Çàâäàííÿ 2.13. Лабораторна робота 2. Переглянути демонстраційний ро-
лик комп’ютерної правової бібліотеки WinLaw. 

Визначити 
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• До якого типу інформаційних систем вона належить? 
• Які режими пошуку використовуються? 
• Структуру системи. 
• Склад інформаційної бази системи. 
• Види документів, що зберігаються в ІПС. 
• Порядок формування запиту на пошук інформації в системі. 

Рішення 

1. Комп’ютерна правова бібліотека WinLaw належить до класу корис-
тувацьких ІПС. Ця система за типом та змістом інформаційних масивів, що 
зберігаються в базі даних, є вузькотематичною; за типом інформаціії, що в 
ній міститься — документальною, оскільки об’єктом зберігання і пошуку в 
ній є документ. 

2. У комп’ютерній правовій бібліотеці WinLaw використовується рет-
роспективний режим пошуку інформації. 

3. Як і будь-яка інтелектуальна інформаційна система ІПС «WinLaw» 
складається з машини знань, машини розмірковувань, інтерфейса взаємо-
дії. Машина знань призначена для подання і первинноі обробки різнома-
нітних запитів, машина розмірковувань або вирішувач виконує функції 
вибору документів за запитом, а також їх виводу. Інтерфейс взаємодії за-
безпечує зв’язок користувача та ЕОМ за допомогою технічних і сенсор-
них каналів. 

4. Інформаційна база ІПС «WinLaw» складається з п’яти баз даних, а 
саме: БД «Закон»; БД «Податки в Україні»; БД «Різне»; БД «Міжнародні 
угоди»; БД « Кодекси». 

5. ІПС «WinLaw» містить документи, які прийняті найвищими органа-
ми державної влади України. Наприклад, у БД «Закон» уведені всі Закони, 
прийняті Верховною Радою України за період з травня 1990 р. по теперіш-
ній час; Укази Президента України за період з 1991 р. по теперішній час; 
Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України за період з 
1.01.1993 р. по теперішній час, а також Постанови і розпорядження мініс-
терств та інших центральних органів державної влади з 1.10.1993 р. по те-
перішній час. 

6. Пошук інформаціїї в системі здійснюється за пошуковими розпо- 
рядженнями в такій послідовності: після завантаження комп’ютера підве-
сти світлову відмітку до рядка з позначкою WinLaw і натиснути клавішу 
ENTER. На екрані відеотерміналу з’явиться вікно запиту на пошук доку-
мента, в якому необхідно заповнити рядки: «Вид» — наприклад, Закон; 
«Слово з назви» — оподаткування; «Орган, що видав» — ВР України; 
«Номер документа» або «Документи, прийняті в період» з 1/01/1990  
по 31/12/98 і натиснути клавішу ENTER. На екрані відеотерміналу 
з’явиться перелік документів, що містять ключові слова «Закон» і «Опо-
даткування». 
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Òåìà 3. Îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷í³ îñíîâè ñòâîðåííÿ  
òà ôóíêö³îíóâàííÿ ІС в ÓÒÐ 

Ìåòà çàíÿòü 

Вивчення структури інформаційних систем в УТР, організацій-
них та методичних основ їх створення. 

Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè 

Для вивчення теми необхідно ознайомитися з матеріалами лекції 
та рекомендованими навчальними посібниками. Розробка, впровад-
ження і функціонування комп’ютерних інформаційних систем в 
УТР потребує розв’язання низки різноманітних питань організацій-
но-методичного характеру. Серед них — визначення структури ІС в 
УТР, формування проектної документації, алгоритмізація і програ-
мування задач тощо. 

Суттєвим питанням створення ІС в УТР є визначення її функцій, 
складу і структури. Функції ІС в УТР установлюються на основі  
цілей управління, при цьому кожна функція реалізується сукупністю 
комплексів задач, окремих задач і операцій. Функції можна об’єднати 
у компоненти (підсистеми) за функціональною чи іншими ознаками. 
Крім функціональної, у складі ІС в УТР виділяється забезпечувальна 
частина. Структура ІС в УТР характеризує внутрішню побудову сис-
теми управління трудовими ресурсами країни, її специфіку, визначає 
взаємодію між окремими елементами структури. 

Проектування інформаційних систем — складний і трудомісткий 
процес, який складається із взаємопов’язаних стадій, в яких виокрем-
люються етапи і певні види робіт. Найважливішими етапами тут 
слід уважати проведення дослідження і розробку обгрунтування 
щодо створення ІС в УТР. На цих етапах розв’язуються питання, 
пов’язані з комплексним вивченням існуючої системи управління 
(документообіг, інтенсивність інформаційних потоків, методи роз-
в’язування економічних задач з управління працею та соціальним 
захистом населення тощо), а також оцінюються витрати і здійсню-
ється попередній розрахунок очікуваної ефективності ІС. 

Дослідження документообігу і аналіз інформаційних потоків є 
передумовами виявлення функцій, що автоматизуються. Аналіз да-
них розрахунку очікуваної економічної ефективності є головним 
критерієм під час розв’язання питання, пов’язаного зі створенням ІС 
на досліджуваному об’єкті. 

Студент повинен знати склад проектної документації з розробки, 
впровадження і функціонування ІС в УТР. Наприклад, на стадії тех-
нічного проектування важливим етапом, який виконується за учас-
тю користувачів, є складання документів «Опис постановки задачі» 
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та «Опис алгоритму». Склад і зміст даних документів регламенту-
ється керівним документом РД 50-34.698-90 «Методические указа-
ния. Информационная технология. Комплекс стандартов и руково-
дящих документов на автоматизированные системы. Автоматизиро-
ванные системы. Требования к содержанию документов». — М.: 
Изд-во стандартов, 1991. — С. 4—6, 27—31. 

Згідно з чим документ «Опис постановки задачі» (стор. 27) міс-
тить три розділи. Розділ «Характеристика задачі» передбачає опис 
таких питань: призначення задачі; перелік об’єктів, при управлінні 
якими розв’язується задача; періодичність та тривалість розв’язу-
вання задачі; умови, за яких припиняється розв’язування задачі ав-
томатизованим способом; зв’язок даної задачі з іншими; посади осіб 
та назви підрозділів, які визначають умови та часові характеристики 
розв’язування задачі; розподіл дій між персоналом та технічними 
засобами за різних ситуацій розв’язування задачі. У розділі «Ви-
хідна інформація» слід подавати опис документів, відеокадрів, сиг-
налів управління, які формуються в процесі розв’язування задачі. 
Склад і структура вихідних повідомлень описується в таблицях, 
зміст яких наведено на стор. 29. Третій розділ «Вхідна інформація» 
також описується у вигляді таблиць (див. стор. 30). При цьому вона 
може міститись у первинних документах, інформаційних масивах, 
базі даних. 

Постановка економічних задач з УТР для автоматизованого 
розв’язування супроводжується алгоритмом, який відображає логіку 
розв’язання задачі й спосіб формування вихідних даних. Документ 
«Опис алгоритму» (стор. 31) передбачає представлення опису маси-
вів інформації, що використовуються під час реалізації алгоритму і 
формуються в результаті його реалізації; математичного опису і ал-
горитму рішення, який можна виразити графічно (у вигляді струк-
турно-логічної схеми), у вигляді тексту або таблиць рішень. 

Алгоритм у вигляді структурної схеми складається відповідно до 
вимог ГОСТ 19.701-90 «Единая система программной документа-
ции. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обо-
значения и правила выполнения. — М.: Изд-во стандартов, 1991. — 
26 с.». Основні символи для графічного представлення процесів об-
робки інформації наведено в дод. 1. Математичний опис алгоритму 
представляється формулами (стор. 32). При цьому необхідно дотри-
муватись однозначності позначення кожного показника. 

Ïëàí ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü òà ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò 

1. Принципи створення та функціонування ІС в УТР. 
2. Види структур, які використовуються при створенні ІС в УТР. 
3. Організація робіт по створенню, впровадженню і функціону-

ванню інформаційних систем обробки даних в УТР. 



 23 

4. Стадії і зміст робіт зі створення і впровадження ІС в УТР. 
5. Дослідження й обгрунтування створення ІС в УТР. 
6. Склад і зміст проектних документів, які складаються на пер-

шій стадії створення та впровадження ІС в УТР. 
7. Стадія розробки технічного завдання, зміст однойменного до-

кумента. 
8. Порядок розробки і зміст технічного проекта. 
9. Склад і зміст документів «Опис постановки задачі», «Опис ал-

горитму». 
10. Склад і зміст документів, які складаються на стадії розробки 

робочої документації. 
11. Особливості складання техноробочих проектів. 
12. Організація робіт з впровадження ІС в УТР в експлуа- 

тацію. 
13. Порядок проведення дослідної роботи та здачі в промислову 

експлуатацію проектів. 
14. Типізація та автоматизація створення ІС в УТР та її окремих 

елементів. 
15. Показники економічної ефективності ІС в УТР, методики їх 

розрахунку. 
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Òåðì³íîëîã³÷íèé ñëîâíèê 

Алгоритм — правило розв’язування задачі. 
Експлуатаційна документація — частина робочої документа-

ції, яка призначена для використання під час експлуатації системи і 
визначає правила дій персоналу та користувачів системи при її фун-
кціонуванні, перевірці й забезпеченні її роботоздатності. 

Етап створення ІС — частина стадії створення, виокремлена 
згідно з розумінням єдності характеру робіт та завершального ре-
зультату або зі спеціалізацією виконавців. 

Методичне забезпечення — сукупність документів, які опису-
ють технологію функціонування ІС, методи вибору та застосування 
користувачами технологічних прийомів для здобуття конкретних 
результатів під час функціонування ІС. 

Організаційне забезпечення — сукупність документів, які вста-
новлюють організаційну структуру, права та обов’язки користувачів 
і експлуатаційного персоналу ІС в умовах її функціонування, пере-
вірки й забезпечення роботоздатності. 

Постановка задачі — необхідна і достатня сукупність відомос-
тей щодо конкретної задачі ІС, які визначають її сутність. 

Правове забезпечення — сукупність правових норм, які регла-
ментують правові відносини під час функціонування ІС і юридич-
ний статус її функціонування. 

Робоча документація — комплекс проектних документів, які 
розроблені на стадії «Робоча документація» і містять взаємо-
пов’язані рішення щодо системи в цілому та її функцій, усіх видів 
забезпечення ІС, достатнього для комплектування, монтажу, нала-
годження й функціонування ІС, її перевірки та забезпечення життє-
здатності. 

Стадія створення ІС — одна з частин процесу створення ІС, яка 
встановлюється нормативними документами і закінчується випус-
ком документації на ІС, що містить опис повної моделі ІС на зада-
ному для цієї стадії рівні, або прийняттям ІС до промислової екс-
плуатації. 

Створення ІС — процес, який складається з сукупності впоряд-
кованих у часі, взаємопов’язаних, об’єднаних у стадії та етапи робіт, 
виконання яких необхідне і достатнє для створення ІС. 

Структура ІС — характеристика внутрішнього стану системи, 
опис постійних зв’язків між її елементами. 

Технічне завдання — документ, яким визначаються порядок і ці-
лі створення ІС, формулюються вимоги до неї та основні первинні 
дані, необхідні для її розробки, а також установлюється план-графік 
створення ІС. 

Технічний проект — комплекс проектних документів на ІС, 
який містить основні проектні рішення щодо системи в цілому, ок-
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ремих її функцій і всіх видів забезпечення, достатніх для розробки 
документації на ІС. 

Техноробочий проект — комплект технічних документів ІС, за-
тверджений у встановленому порядку, що містить рішення в обсязі 
технічного проекту й робочої документації на ІС. 

Íàâ÷àëüí³ çàâäàííÿ 

Çàâäàííÿ 3.1. На автоматизованому робочому місці економіста форму-
ються звіти з праці (дод. 2) та про наявність вільних робочих місць (вакан-
тних посад) і потребу в працівниках станом на ___  (дод. 3 ). 

Визначити функціональну структуру АРМ. Які передумови створення 
АРМ? 

Çàâäàííÿ 3.2. На АРМ бухгалтера обліку праці та заробітної плати (ЗП) 
складаються: звіт про нарахування збору на обов’язкове державне пен-
сійне страхування та інших надходжень і витрату коштів Пенсійного фо-
нду (дод. 4 ), розрахункова відомість про нарахування та перерахування 
збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття (дод. 
5) та розрахункова відомість по засобах фонду соціального страхування 
(дод. 6 ). 

Визначити функціональну структуру АРМ. Які передумови створення 
АРМ? 

Çàâäàííÿ 3.3. На АРМ інспектора центру зайнятості складається звіт про 
працевлаштування і зайнятість населення, яке звернулося до служби зайня-
тості України (дод. 7) та звіт про формування і витрачання Державного фо-
нду сприяння зайнятості (дод. 8). 

Визначити складові частини АРМ інспектора центру зайнятості. Які 
проектні роботи необхідно виконати для його створення і впровадження? 

Çàâäàííÿ 3.4. У табл. 3.1 представлено форму відомості чисельності й фо-
нду заробітної плати робітників з погодинною оплатою праці пдприємства 
на 199_ рік . 

Визначити назву задачі, у процесі розв’язування якої формується відо-
мість. Розробити документи: «Опис постановки задачі» і «Опис алгорит-
му», використавши текстовий процесор Microsoft Word. 

Таблиця 3.1 

ВІДОМІСТЬ ЧИСЕЛЬНОСТІ І ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

РОБІТНИКІВ З ПОГОДИННОЮ ОПЛАТОЮ ПРАЦІ НА 199_ р. 

Професія Розряд Основний 
фонд ЗП 

Сума 
премій 

Сума додат-
кової ЗП 

Сума додат-
кових виплат 

Загальний 
фонд ЗП 

 
Підрозділ ___________ 
 
Усього по цеху _______ 
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Çàâäàííÿ 3.5. У табл. 3.2 представлено форму розрахункової відомості ві-
дкритого акціонерного товариства «Облгаз» (ВАТ «Облгаз») за жовтень 
199_ р. 

Таблиця 3.2 

РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ ПО ВАТ «ОБЛГАЗ» ЗА ЖОВТЕНЬ 199_ р. 

Працівник 

Номер 
доку-
мента 

Відпра- 
цьовано: 

Вид оплат 
(утримань): 

Сума ЗП 
нара- 

ховано 

Сума ЗП 
утри- 
мано 

Сума ЗП 
до сплати 

(боргу) 
Прізвище, 

ім’я, по 
бать-кові 

Табе-
льний 
номер 

Днів Годин Назва Код 

Разом за табельним номером: Х Х Х 
Підсумок по ВАТ ХХ ХХ ХХ 
 
Визначити назву задачі, у процесі розв’язування якої формується відо-

мість. Розробити документи: «Опис постановки задачі» і «Опис алгорит-
му», використавши текстовий процесор Microsoft Word. 

Çàâäàííÿ 3.6. Документ «Посадова інструкція» містить два розділи: «Пра-
ва та обов’язки посадової особи із забезпечення функціонування ІС в УТР 
та «Опис дій посадової особи, пов’язаних з функціонуванням ІС в УТР». 

Визначити зміст посадової інструкції начальника відділу праці та ЗП 
(інженера-економіста відділу, економіста відділу, начальника цеху) в умо-
вах функціонування мережі АРМ і автоматизації процесів забезпечення ви-
робництва трудовими ресурсами. 

Çàâäàííÿ 3.7. Документ «Технологічна інструкція» містить відомості про 
порядок і послідовність виконання операцій технологічного процесу авто-
матизації розрахунків в умовах функціонування АРМ інспектора рай-
онного відділу соціального захисту населення. 

Визначити зміст технологічної інструкції: щодо збору, реєстрації, кон-
тролю і підготовки інформації до автоматизованої обробки; щодо вводу 
інформації до ПЕОМ, її контролю і коригування; щодо обробки інформації 
і контролю результатів. 

Çàâäàííÿ 3.8. Підготувати реферат на тему «Методи обстеження об’єктів 
на предмет створення і впровадження ІС». 

Çàâäàííÿ 3.9. Підготувати реферат на тему «Проблеми типизації ство-
рення ІС в УТР». 

Çàâäàííÿ 3.10. Підготувати реферат на тему «Автоматизація створення ІС 
в УТР та її окремих елементів». 

Çàâäàííÿ 3.11. Підготувати реферат на тему «Оцінка методик обстеження 
об’єктів на предмет створення ІС в УТР». 
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Çàâäàííÿ 3.12. Підготувати реферат на тему «Застосування засобів обчис-
лювальної техніки під час розробки проектної документації для створення і 
впровадження ІС в УТР». 

Çàâäàííÿ 3.13. Підготувати реферат на тему «Структура ІС з управління 
соціальним захистом населення». 

Çàâäàííÿ 3.14. Підготувати реферат на тему «Визначення принципів ство-
рення і функціонування ІС в УТР на регіональному рівні». 

Çàâäàííÿ 3.15. Підготувати реферат на тему «Методики визначення еко-
номічної ефективності створення і впровадження інформаційних систем 
обробки економічної інформації з праці». 

Завдання для перевірки знань 

Çàâäàííÿ 3.16. У табл. 3.3 представлено фрагмент відомісті розрахунку ЗП 
робітникам з погодинною оплатою праці ВАТ «Блискавка» за вересень 
199_ р. 

Визначити назву задачі, у процесі розв’язування якої формується відо-
мість. Розробити документи: «Опис постановки задачі» і «Опис алгоритму». 

Таблиця 3.3 
АРМ бухгалтера 
ВАТ «Блискавка» 
Цех № 1. Бригада Василенка І.С. 

 
ВІДОМІСТЬ 

розрахунку ЗП робітникам з погодинною оплатою праці 
за вересень 199_ року 

Прізвище, і’мя,  
по батькові робітника 

Табельний 
номер 

Годинна 
тарифна 
ставка 

Відпра-
цьовано: 

днів 

Відпра-
цьовано: 

годин 

Сума нара-
хованої ЗП  
за тарифом 

Василенко Ігор Степанович 63 4.74 9 72 341.28 
Лебеденко Андрій Петрович 2963 4.74 9 72 341.28 
Любий Юрій Іванович 3024 4.21 9 72 303.12 
Панов Анатолій Іванович 3983 4.74 9 72 341.28 
Савченко Олексій Сергійович 4854 4.29 9 72 308.88 

Разом по бригаді:   45 360 1635.84 
Разом по цеху:   ХХХ ХХХ ХХХХХ 

Рішення 

Назва задачі: «Нарахування погодинної заробітної плати робітникам за 
поточний місяць». 

 
Документ «Опис постановки задачі “Нарахування погодинної ЗП ро-

бітникам за поточний місяць”». 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧІ 

Призначення задачі 

Назва задачі «Нарахування погодинної ЗП робітникам за поточний мі-
сяць». Код задачі В105 (присвоюється довільно). Задача В105 розв’язується 
на АРМ бухгалтера дільниці обліку праці та ЗП. 

Дане АРМ обладнане персональним комп’ютером сімейства ІВМ РС. 
Задача призначена для визначення суми, нарахованої в поточному мі-

сяці ЗП робітникам з погодинною оплатою праці згідно з тарифними став-
ками і фактично відпрацьованим у цьому місяці кожним робітником часом. 

Задача В105 розв’язується методом прямого розрахунку. Нарахування 
ЗП кожному робітникові здійснюється шляхом множення кількості відпра-
цьованих годин на його погодинну тарифну ставку. Крім того, підрахову-
ється сума нарахованої ЗП та відпрацьований час по структурних підрозді-
лах і підприємству в цілому. 

Перелік об’єктів, при управлінні якими розв’язують задачу 

Задача В105 розв’язується з метою управління персоналом підприємства. 

Періодичність та тривалість розв’язування задачі 

Задача В105 розв’язується щомісячно або за вимогою бухгалтера. Три-
валість розв’язування задачі 0.25 години. 

Умови, за яких припиняється розв’язування задачі 
автоматизованим способом 

Розв’язування задачі автоматизованим способом припиняється, якщо: 
• відсутня необхідна для розв’язування задачі інформація; 
• у загальносистемній базі даних виявлено недостовірні дані, що сто-

суються задач, споріднених з цією задачею; 
• виявлено порушення в інформаційній базі внаслідок несанкціонова-

ного доступу; 
• вийшло з ладу енергопостачання ПЕОМ; 
• вийшло з ладу обладнання, де зберігаються необхідні для розв’язу-

вання задачі дані та ін. 

Зв’язок даної задачі з іншими 

Задача В105 інформаційно взаємопов’язана із задачами, присвяченими 
нарахуванню премій, допомоги за лікарняними листками, розрахунку по-
датків та внесків, формуванню розрахунково-платіжної документації, облі-
ку витрат на виробництво, складанню звітності. 

Інформаційну модель задачі В105 представлено на рис. 1. 

Посади осіб та назви підрозділів, які визначають умови 
і часові характеристики розв’язування задачі 

Умови та часові характеристики розв’язування задачі В105 визначає го-
ловний бухгалтер підприємства. 
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Розподіл дій між персоналом та технічними засобами 
за різних ситуацій розв’язування задачі 

Задача В105 розв’язується в режимі діалогу «ПЕОМ — бухгалтер». Дії 
бухгалтера визначені інструкцією та «меню», порція якого висвітлюється 
на екрані відеотерміналу і «підказує», що треба зробити в тій чи іншій си-
туації для виконання розрахунку. 

 

Відпрацьовано
годин

ВД10501

В10101
Р0001

Загально-
системна

база даних

Відділ кадрів Табель ДР10501

ЗАДАЧА
В105

Відомість
В10501Р

Бухгалтер

В10201

Задачі:
В107,
В106,

   В108…

Рис. 1. Інформаційна модель задачі В105 

 
2. ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ 

Перелік та опис вихідних повідомлень 

Перелік та опис вихідних повідомлень задачі В105 наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

ПЕРЕЛІК ТА ОПИС ВИХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ЗАДАЧІ В105 

Ідентифі-
катор 

Форма подання Періодич-
ність видачі 

Термін видачі та 
допустимий час 

вирішення 

Одержувачі 
та призначення ви- 
хідної інформації 

В10501Р 

Машинограма — ві-
домість нарахування 

ЗП робітникам за 
поточний місяць 

Щомісячно 
або за за-

питом 

3-го числа на-
ступного за по-
точним місяця 

Бухгалтерія, конт-
роль за вірогідніс-

тю нарахування 

BW10201 
Масив (файл) обліку 
нарахованої в пото-

чному місяці ЗП 
Щомісячно 

3-го числа на-
ступного за по-
точним місяця 

Загальносистемна 
база даних 
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Перелік та опис структурних одиниць інформації вихідних  
повідомлень, які мають самостійне суттєве значення 

Перелік та опис структурних одиниць інформації вихідних повідомлень 
задачі В105, які мають самостійне суттєве значення, представлено в табл. 2. 

Таблиця 2 

ПЕРЕЛІК ТА ОПИС СТРУКТУРНИХ ОДИНИЦЬ ІНФОРМАЦІЇ ВИХІДНИХ 

ПОВІДОМЛЕНЬ ЗАДАЧІ В105, ЯКІ МАЮТЬ САМОСТІЙНЕ СУТТЄВЕ ЗНАЧЕННЯ 

Назва структурної одиниці 
Ідентифікатор вихідного пові-

домлення, що містить структурну 
одиницю інформації 

Вимоги до точності 
та надійності  
обчислення 

Погодинна тарифна  
ставка 

В10501Р 0.01 

Фактично відпрацьовано 
робітником: днів 
 годин 

B10501P. BW10201 
B10501P, BW10201 

1 
1 

Сума нарахованої праців-
никові ЗП 

В10501Р, ВW10201 0.01 

По структурному підроз-
ділу фактично відпрацьо-
вано: днів 
 годин 

 
 

В10501Р 
В10501Р 

 
 

1 
1 

По підприємству фактично 
відпрацьовано: днів 
 годин 

 
В10501Р 
В10501Р 

 
1 
1 

Сума нарахованої ЗП по: 
 сруктурному підрозділу 
 підприємству 

 
В10501Р 
В10501Р 

 
0.01 
0.01 

 
3. ВХІДНА ІНФОРМАЦІЯ 

Перелік та опис вхідних повідомлень 

Перелік та опис вхідних повідомлень задачі В105 представлено в табл. 3. 

Таблиця 3 
ПЕРЕЛІК ТА ОПИС ВХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ЗАДАЧІ В105 

Ідентифі- 
катор 

Форма подання 
Термін  

надходження 
Частота над-

ходження 

BN10101 
Довідник працюючих (норма-

тивно-довідковий масив) За запитом За запитом 

PN0001 
Довідник структурних підроз- 

ділів підприємства За запитом За запитом 

DР10501 
Табель обліку відпрацьованого 

часу (первинний документ) 
Останній день 

поточного місяця Щомісячно 
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Перелік та опис структурних одиниць інформації  
вхідних повідомлень 

Перелік та опис структурних одиниць інформації вхідних повідомлень 
задачі В105 представлено в табл. 4. 

Таблиця 4 

ПЕРЕЛІК ТА ОПИС СТРУКТУРНИХ ОДИНИЦЬ ІНФОРМАЦІЇ 

ВХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ЗАДАЧІ В105 

Назва структурної одиниці 
Необхідна точ-

ність її числово-
го значення 

Джерело  
інформації 

Ідентифікатор 
джерела  

інформації 

Місяць N(2) Табель DP10501 

Код структурного  
підрозділу 

N(2) 
Табель 

Довідник 
Довідник 

DP10501 
BN10101 
PN0001 

Табельний номер N(4) 
Табель 

Довідник 
DP10501 
BN10101 

Код виду нарахувань N(3) Табель DP10501 

Фактично відпрацьовано: 
 днів 
 годин 

 
N(2) 
N(3) 

Табель DP10501 

Годинна тарифна ставка N(5,2) Довідник BN10101 

Прізвище, ім’я, по батькові C(35) Довідник BN10101 

Професія (посада) C(15) Довідник BN10101 

Розряд та ін. N(1) Довідник BN10101 

 
Документ «Опис алгоритму задачі “Нарахування погодинної ЗП робіт-

никам за поточний місяць”». 
 

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Алгоритм призначено для автоматизованого розв’язування задачі з на-
рахування заробітної плати робітникам з погодинною оплатою праці. Ха-
рактеристика та основні вимоги до алгоритму наведено в документі «Опис 
постановки задачі» (стор. 27). 

 
Використана інформація 

Перелік масивів інформації, що використовуються при реалізації дано-
го алгоритму, наведено в табл. 5. 
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Таблиця 5 

ПЕРЕЛІК МАСИВІВ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  

ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМУ ЗАДАЧІ В105 

Назва масиву 
Позначення 

масиву 
Максимальна кіль-

кість записів 

Довідник особового складу працюючих на 
підприємстві BN10101 1300 

Довідник структурних підрозділів  
підприємства PN0001 50 

Масив обліку відпрацьованого за поточний 
місяць часу BD10501 1300 

 
Результати розв’язування 

Під час розв’язування задачі формується масив обліку нарахованої заробіт-
ної плати працюючим за поточний місяць. Його опис представлено в табл. 6. 

Таблиця 6 

ПЕРЕЛІК МАСИВІВ ІНФОРМАЦІЇ,  

СФОРМОВАНИХ ПІД ЧАС РОБОТИ АЛГОРИТМУ ЗАДАЧІ В105 

Назва масиву Позначення масиву 
Максимальна  

кількість записів 

Масив обліку нарахованої у поточ-
ному місяці ЗП працюючим BW10201 6500 

 
Математичний опис 

Під час розв’язування задачі В105 визначаються такі економічні показники: 
• сума нарахованої погодинної заробітної плати n-му робітникові j-го 

структурного підрозділу за m-й поточний місяць (Sjn). Розрахунок здійс-
нюється за формулою: 

 Sjn = TSn · Cjn, (1) 

де TSn — погодинна тарифна ставка n-го робітника; Cjn — кількість фак-
тично відпрацьованих n-им робітником в j-му структурному підрозділі за  
m-й місяць годин; 

• сума нарахованої в m-му поточному місяці погодинної ЗП по j-му 
структурному підрозділу. Розрахунок здійснюється за формулою 

 Sj = Sjn, (2) 

де а — кількість працюючих в j-му структурному підрозділі; 
• сума нарахованої в m-му поточному місяці погодинної ЗП в цілому 

по підприємству визначається за формулою: 
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 S = Sj,  (3) 

де 50 — кількість структурних підрозділів на підприємстві. 
За формулами (2), (3) розраховуються також підсумкові показники фак-

тично відпрацьованого часу по підприємству в цілому та по його структур-
них підрозділах. 

 

Алгоримт розв’язування 

Структурно-логічну схему алгоритму розв’язування задачі «Нарахуван-
ня погодинної ЗП робітникам за поточний місяць» представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема алгоритму розв’язування задачі В105 

 
Функціонування алгоритму починається з вибору в головному меню ре-

жиму роботи (блок 1). Передбачено три режими, а саме: робота з масивами 
нормативно-довідкової інформації (блоки 2, 3); створення оперативного ма-
сиву (блоки 4, 5); обробка інформації та друк результатів (блоки 6, 7). 

Структурно-логічну схему роботи з масивами нормативно-довідкової 
інформації (НДІ) представлено на рис. 3. 
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Рис. 3. Схема алгоритму режиму «Робота з масивами НДІ» 

Робота з масивами НДІ починається з вибору в меню першого рівня  
назви довідника, з яким необхідно працювати. Якщо вибір зроблено, то пе-
реходять до меню нижчого (другого) рівня, де вже вибирають режим (опе-
рацію) роботи з цим довідником. 

Режим «Формування» передбачає ввід первісних даних до довідника та 
контроль уведених даних на повноту, формат, значущість та ін. 

Режим «Коригування» включає заміну змісту поля або запису, знищен-
ня деяких записів тощо. 

У режимі «Перегляд» користувач має можливість переглянути зміст 
усього довідника, його фрагмента або окремого запису. 

У режимі «Знищення» в разі потреби користувач може знищити один, 
декілька або всі записи масиву. 

Режим «Копіювання» використовується для збереження довідника у 
декількох варіантах на дискеті або іншому машинному носії. 

У режимі «Друк» зміст довідника роздруковується. За допомогою цього 
режиму здійснюється перевірка масивів НДІ на актуальність. 
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Схему функціонування режиму «Створення оперативного масиву» пред-
ставлено на рис. 4. 
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Рис. 4. Схема алгоритму режиму «Створення оперативного масиву» 

Функціонування режиму «Створення оперативного масиву» починаєть-
ся з визначення поточного місяця, а потім уже з вибору режиму роботи з 
масивом. Крім режимів, що використовуються під час формування і веден-
ня масивів НДІ, до схеми включено ще два режими: «Доввід» та «Запис на 
магнітний диск (МД)». 

Включення режиму «Доввід» викликане тим, що не виключена можли-
вість запізнення в передачі оперативних даних. У цьому випадку в режимі 
«Доввід» масив оперативних даних поповнюється необхідною інформаці-
єю. Режим «Запис на МД» передбачає формування оперативної інформа-
ційної бази для розв’язування задачі В105. 
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Заключним режимом у головному меню (див. рис. 2) є режим «Обробка 
інформації та друк результатів». Схему цього режиму представлено на 
рис. 5. 
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Рис. 5. Схема алгоритму режиму «Обробка інформації та друк результатів» 

Режим починає функціонувати з вибору в меню першого рівня назви 
задачі. Якщо вибрано задачу В105, то переходять до меню нижчого (друго-
го) рівня, яким передбачено два підрежими: «Обробка інформації» та «Ви-
від результатів». У першому випадку здійснюються операції виклику необ-
хідної інформації, її групування та розрахунку економічних показників за 
формулами (1) — (3), див. стор. 32, у другому — користувач вибирає фор-
му виводу результатів. Для цього передбачено меню третього рівня, який 
включає три форми виводу кінцевих результатів: 

• вивід на екран відеотерміналу для візуального контролю правильнос-
ті й повноти розрахунків; 

• вивід на друкуючий пристрій для прийняття управлінських рішень і 
використання в управлінні персоналом; 

• запис результатів на магнітний носій до бази даних для подальшого 
використання. 
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Òåìà 4. ²íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ²Ñ в ÓÒÐ 
 

Ìåòà çàíÿòü 

Вивчення складу та змісту інформаційного забезпечення ІС в 
УТР; набуття практичних навичок підготовки проектних рішень за 
обсягами, розміщенням і методами організації інформації у системі 
управління трудовими ресурсами країни; виконання лабораторних 
робіт з формування машинної інформаційної бази та розробки кла-
сифікаторів. 

 
Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè 

Однією з умов автоматизованого розв’язування економічних за-
дач з управління трудовими ресурсами є розробка їх інформаційного 
забезпечення (ІЗ). 

Проектні рішення з організації ІЗ представляються в таких доку-
ментах: 

• опис інформаційного забезпечення; 
• опис організації інформаційної бази (ІБ); 
• опис системи класифікації та кодування; 
• креслення форми документа (відеограми); 
• опис масиву інформації; 
• перелік вхідних і вихідних повідомлень і т. ін. 
Опис організації ІБ проводиться окремо для позамашинної та 

машинної інформаційних баз. При цьому подаються склад, структу-
ра та організація ведення ІБ. 

Структури даних в ІБ визначаються поняттями «реквізит (поле)», 
«показник (запис)», «масив (файл)», «база даних». 

Реквізити — це елементарні частини даних, які розподіляються 
на ознаки й основи. Реквізити основи відображають кількісний бік 
предметів і явищ, реквізити ознаки — їх якісний бік. Над реквізита-
ми ознаками здійснюються логічні (упорядкування, пошук, групу-
вання тощо), а над реквізитами основами — арифметичні операції. 
Поле — це реквізит, записаний у кодах конкретної ЕОМ на машин-
ний носій. 

Показник складається з реквізитів, а запис — з полів, що містять 
різноманітні характеристики об’єкта або процесу. У записах обо-
в’язково встановлюється послідовність розміщення полів (структура 
запису), довжина (сума символів полів запису), формат (постійної, 
змінної і невизначеної довжини) та ін. 

Набір упорядкованої множини записів, які стосуються певного 
об’єкта або процесу господарської діяльності, називається інформа-
ційним масивом (файлом). Записи в масиві розташовуються в по-
рядку збільшення або зменшення певного реквізиту ознаки, який на-
зивається «ключом». 
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Кожному масиву присвоюється ім’я, певний спосіб організації 
записів у масиві (послідовний, індексно-послідовний, прямий), озна-
ка упорядкування записів тощо. 

База даних — частина машинної ІБ, яка виокремлена для реалі-
зації певної функції ІС і містить сукупність масивів. Автоматизова-
не керування БД здійснюється програмними засобами, які відомі під 
назвою «Системи управління базами даних» (СУБД). 

Складовою організації інформаційного забезпечення ІС в УТР є роз-
робка систем класифікації та кодування економічної інформації з праці. 

Розробка починається з визначення загального переліку об’єктів, 
які підлягають класифікації та кодуванню, і вибору насамперед ме-
тоду класифікації кожного об’єкта управління (з урахуванням його 
особливостей). Після цього з обліком загальної кількості позицій і 
структури ознак об’єктів, ступеня їх стійкості та сфери застосування 
вибирається метод кодування і встановлюється довжина коду. Кож-
ному об’єкту присвоюється індивідуальний код, а їх загальний пе-
релік оформляється у вигляді довідників-класифікаторів. Фрагмент 
класифікатора професій робітників наведено в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 

КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ ПРАЦЮЮЧИХ (ФРАГМЕНТ) 

Номер 
з/п 

Назва професії (позиції номенклатури) Код професії 

1. 
2. 

Апаратник виробництва гумових ниток 
……….. 

102844 

 
Робочим планом вивчення дисципліни за цією темою передбаче-

но виконання лабораторних робіт з розробки логічної та фізичної 
структури бази даних з праці. З кожної роботи студент складає і за-
хищає звіт. Звіт з лабораторної роботи вміщує титульний аркуш,  
текстову частину і надрукований на ПЕОМ матеріал (структуру бази 
даних, зміст інформаційних масивів тощо). На титульному аркуші 
вказують назву лабораторної роботи, номер навчального завдання, 
прізвище студента та номер групи. Текстова частина містить пись-
мові відповіді на завдання та опис процесу виконання роботи на 
ПЕОМ. Для підтвердження висновків в тексті мають бути посилан-
ня на додатки або на надрукований на ПЕОМ матеріал. 

Ïëàí ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü òà ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò 

1. Поняття про ІЗ комп’ютерної інформаційної системи в управ-
ління трудовими ресурсами. 

2. Склад ІЗ комп’ютерної інформаційної системи в управлінні 
трудовими ресурсами. 
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3. Склад робіт, пов’язаних із створенням інформаційної бази в УТР. 
4. Позамашинна ІБ. Особливості її організації на різних рівнях 

управління трудовими ресурсами. 
5. Носії інформації, склад та характеристика. 
6. Форми подання первинної документації. 
7. Засоби формалізованого опису економічної інформації з праці. 
8. Класифікатори та їх ведення. 
9. Вихідні документи. Розробка форм та вибір засобів відобра-

ження. 
10. Характеристика машинної ІБ. Особливості її організації на різ-

них рівнях управління. 
11. База даних і системи управління базами даних. 
12. Логічна та фізична організація даних. Вибір СУБД. 
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Òåðì³íîëîã³÷íèé ñëîâíèê 

Автоматизований банк даних (АБД) — сукупність програмних, те-
хнічних, інформаційних і організаційних засобів, які забезпечують на-
громадження, ведення, актуалізацію, пошук, обробку і видавання даних. 

База даних — сукупність використовуваних у ІС з УТР даних, 
які організовані за певними правилами, що передбачають загальні 
принципи опису, зберігання і маніпулювання даними незалежно від 
прикладних програм. 

Інформаційна база — сукупність упорядкованої інформації з 
праці, що використовується під час функціонування комп’ютерних 
інформаційних систем в УТР. 

Інформаційне забезпечення — сукупність форм документів, 
класифікаторів, нормативної бази та реалізованих рішень щодо об-
сягів, розміщення й форми існування інформації, яка застосовується 
в ІС під час її функціонування. 

Інформаційний масив — ідентифікована сукупність примірників 
логічно пов’язаних між собою даних, які містяться поза програмою 
у зовнішній пам’яті і доступні програмі за допомогою спеціальних 
операцій. 

Класифікатор — офіційний документ, що містить систематизо-
ване зведення назв об’єктів, що кодуються, їх класифікаційних 
угруповань і кодів. 

Класифікація — розподіл об’єктів сукупності на складові части-
ни за різними ознаками. 

Код — умовне позначення об’єкта, процесу чи явища. 
Кодування — процес присвоєння умовних позначень об’єктам, 

процесам і явищам. 
Машинна ІБ — сукупність даних (інформаційних масивів), які 

фіксуються в оперативних засобах пам’яті ЕОМ на спеціальних ма-
шинних носіях і використовуються для електронної обробки. 

Носій інформації — матеріальний об’єкт, який містить відомості 
доступні або лише людині, або лише ЕОМ, або одночасно й людині 
й ЕОМ. 

Організація ІЗ — сукупність засобів і методів побудови інфор-
маційної бази. 

Первинний документ — бланк установленої форми, заповнений 
потрібними даними і підписаний посадовими особами, що надає 
йому юридичного статусу. 
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Позамашинна ІБ — частина ІБ, яка складається з сукупності по-
відомлень, сигналів і документів, що використовується під час  
функціонування ІС у формі, яка сприймається людиною без засто-
сування засобів обчислювальної техніки. 

Система показників з праці — сукупність взаємопов’язаних со-
ціальних, економічних і техніко-економічних показників, які відби-
вають трудові процеси в суспільстві й використовуються під час 
розв’язування економічних задач у комп’ютерних ІС в УТР різного 
рівня і призначення. 

СУБД — сукупність програмних засобів, які забезпечують фор-
мування бази даних, виконують певні функції управління базою да-
них та їх обробкою. 

Уніфікована система документації (УСД) — раціонально орга-
нізований комплекс взаємопов’язаних документів, які відповідають 
єдиним правилам і вимогам і містять необхідну для оптимізації уп-
равління ТР країни інформацію. 

Форма подання інформації — спосіб її фіксування. 

Íàâ÷àëüí³ çàâäàííÿ 

Çàâäàííÿ 4.1. До складу ВАТ «Блискавка» входять понад 50 структурних 
підрозділів. Серед них цех фарбування стрічки, цех лиття деталей, цех 
комплектації і устаткування, електромеханічний цех, ремонтно-механічний 
цех, відділ збуту, відділ кадрів, дільниця підготовки виробництва, дільниця 
пакування, бухгалтерія, склад готових виробів, склад сировини і матеріалів 
та ін. 

Розробити класифікатор структурних підрозділів ВАТ за умови вио-
кремлення виду і різновиду підрозділу. Створити довідник структурних 
підрозділів ВАТ, записати його в пам’ять ЕОМ, використавши СУБД 
FOXPRO, і роздрукувати. 

Çàâäàííÿ 4.2. На промисловому підприємстві кількість працюючих за лі-
терами абетки розподілена таким чином: А — 382, Б — 488, В — 450, Г — 
105, Д — 170, Є — 35, Ж — 77–38, І — 150, К — 400, 
Л — 310, М — 360, Н — 400, О — 13, П — 381, Р — 266, С — 1030, Т — 
136, У — 25, Ф — 213, Х — 35, Ц — 18, Ч — 63, Я — 2. 

Розробити структуру класифікатора прізвищ працюючих за умови гру-
пування їх за літерами абетки. Створити (на прикладі навчальної групи) 
довідник працюючих, записати його в пам’ять ЕОМ, використавши СУБД 
FOXPRO, і роздрукувати. 

Çàâäàííÿ 4.3. Заробітна плата робітників згідно з діючим законодавст-
вом обчислюється за такими видами нарахувань, як відрядна форма оп-
лати праці, погодинна форма оплати праці, оплата допомоги за листка-
ми непрацездатності, оплата праці підлітків та ін. (до 40 назв видів 
нарахувань). Крім того діє до 15 видів утримань та внесків із ЗП пра-
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цюючих (наприклад, прибутковий податок з громадян, внески до  
пенсійного фонду, внески до фонду допомоги по безробіттю, аліменти 
та ін.). 

Розробити структуру класифікатора видів нарахувань, утримань та  
внесків із ЗП працюючих за умови групування їх за видами нарахувань та 
утримань. Створити (на умовному прикладі) довідник нарахувань та 
утримань із ЗП працюючих, записати його в пам’ять ЕОМ, використавши 
СУБД FOXPRO, і роздрукувати. 

Çàâäàííÿ 4.4. На автоматизованому робочому місці економіста формуєть-
ся звіт з праці (дод. 2) та звіт про наявність вільних робочих місць (вакант-
них посад) та потребу в працівниках станом на  ___  (дод. 3). 

Визначити склад та зміст інформаційної бази АРМ, розробити її логіч-
ну структуру. 

Çàâäàííÿ 4.5. На автоматизованому робочому місці бухгалтера скла-
дається звіт про нарахування збору на обов’язкове державне пенсійне 
страхування та інших надходжень і витрачання коштів пенсійного фо-
нду (дод. 4), розрахункова відомість про нарахування і перерахування 
збору на обов’язкове страхування на випадок безробіття (дод. 5) та ро-
зрахункова відомість по засобах фонду соціального страхування (дод. 
6). 

Визначити склад та зміст інформаційної бази АРМ, розробити її логіч-
ну структуру. 

Çàâäàííÿ 4.6. На автоматизованому робочому місці інспектора цент-
ру зайнятості складається звіт про працевлаштування і зайнятість на-
селення, яке звернулося до служби зайнятості України (дод. 7), та звіт 
про формування і витрачання державного фонду сприяння зайнятості 
(дод. 8). 

Визначити склад та зміст інформаційної бази АРМ, розробити її логіч-
ну структуру. 

Çàâäàííÿ 4.7. У табл. 3.1 (стор. 25) наведено відомість чисельності й 
фонду заробітної плати робітників з погодинною оплатою праці на 
1999 р. 

Визначити склад і зміст інформаційного забезпечення задачі, під час 
розв’язування якої формується машинограма. 

Çàâäàííÿ 4.8. У табл. 3.2 (стор. 26) наведено розрахункову відомість по 
ВАТ «Облгаз» за жовтень 199_ р. 

Визначити склад і зміст інформаційного забезпечення задачі, під час 
розв’язування якої формується машинограма. 

Çàâäàííÿ 4.9. Дані для формування масиву «Трудовитрати на виробницт-
во деталі» наведено в табл. 4.1. 

Розробити логічну та фізичну структуру масиву (орієнтуючись на СУБД 
FOXPRO), записати його зміст на магнітний диск, роздрукувати структуру та 
зміст масиву, скласти звіт з лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 4.10. Дані для формування масиву «Застосування деталей у ви-
робі» наведено в табл. 4.2. 
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Таблиця 4.1 

ВХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МАСИВУ 
«ТРУДОВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ДЕТАЛІ» 

Код деталі Код цеху 
Код 

професії 
Розряд 
роботи 

Норма часу 
(хвилин) 

Розцінка 
(копійки) 

1010200382 
01 
02 
02 

01 
10 
20 

1 
2 
1 

27.3 
14.1 
24.3 

0.22 
0.14 
0.21 

101900382 
01 
01 
02 

01 
10 
40 

1 
2 
5 

25.3 
15.4 
17.3 

0.21 
0.14 
0.20 

101900383 
02 
02 
03 

50 
50 
70 

6 
4 
3 

13.8 
7.9 

27.1 

0.21 
0.12 
0.85 

105120050 
01 
01 
03 

01 
10 
40 

1 
2 
3 

12.1 
11.5 
17.6 

0.11 
0.13 
0.22 

105120061 
02 
02 
03 

20 
20 
70 

1 
4 
6 

19.4 
20.0 
17.4 

0.16 
0.17 
0.26 

105120062 
01 
02 
02 

10 
20 
80 

2 
1 
5 

12.8 
24.3 
43.3 

0.12 
0.21 
0.54 

106320075 
03 
03 
03 

30 
30 
70 

4 
6 
6 

11.3 
12.3 
13.8 

0.13 
0.19 
0.21 

106320077 
03 
03 
03 

41 
70 
80 

4 
6 
5 

8.7 
14.7 
34.8 

0.10 
0.22 
0.44 

107410025 
02 
03 
03 

20 
70 
02 

1 
6 
5 

18.3 
7.4 
9.8 

0.16 
0.11 
0.12 

110910285 
01 
02 
03 

10 
20 
41 

2 
1 
3 

13.7 
14.7 
20.8 

0.13 
0.15 
0.45 

120910384 
03 
03 
03 

41 
70 
80 

4 
6 
5 

7.7 
8.4 

23.7 

0.09 
0.13 
0.30 

500910082 
01 
03 
03 

10 
41 
40 

2 
4 
5 

14.5 
17.9 
23.1 

0.13 
0.20 
0.29 
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Закінчення табл. 4.1 

Код деталі Код цеху 
Код 

професії 
Розряд 
роботи 

Норма часу 
(хвилин) 

Розцінка 
(копійки) 

510910203 
01 
02 
02 

01 
80 
60 

1 
5 
6 

10.1 
13.3 
26.2 

0.08 
0.17 
0.38 

510910382 
03 
03 
03 

30 
50 
70 

4 
6 
6 

12.1 
22.2 
8.7 

0.14 
0.34 
0.13 

520020082 

01 
01 
03 
03 

01 
10 
70 
80 

1 
2 
6 
5 

17.9 
24.3 
17.9 
33.1 

0.15 
0.22 
0.27 
0.41 

520020083 
02 
02 
02 

20 
40 
50 

1 
5 
6 

14.3 
17.6 
23.1 

0.13 
0.22 
0.35 

520090082 
02 
02 
02 

20 
50 
80 

1 
6 
5 

24.1 
13.9 
24.3 

0.21 
0.21 
0.30 

530091082 

01 
01 
02 
03 

01 
10 
02 
41 

1 
2 
1 
4 

11.7 
15.4 
14.3 
8.6 

0.10 
0.14 
0.13 
0.10 

 
Таблиця 4.2 

ВХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МАСИВУ 
«ЗАСТОСУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ У ВИРОБІ» 

Код 
виробу 

Код 
деталі 

Кількість 
деталей у 

виробі 

Код 
виробу 

Код 
деталі 

Кількість 
деталей у 

виробі 

1285 
101020382 
101900382 
105120050 

2 
3 
5 

1410 
105120061 
520020083 
530091082 

25 
16 
8 

1286 
105120061 
106320075 
106320077 

4 
14 
16 

1411 
101020382 
105120050 
120910382 

3 
8 
5 

1287 
107410025 
110910285 
120910382 

4 
7 

13 
1412 

101900382 
101900383 
500910082 

11 
17 
9 

1382 
101020382 
520020083 
530091082 

5 
17 
6 

1413 
510910203 
520020082 
530910082 

11 
17 
9 
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Закінчення табл. 4.2 

Код 
виробу 

Код 
деталі 

Кількість 
деталей у 

виробі 

Код 
виробу 

Код 
деталі 

Кількість 
деталей у 

виробі 

1383 
101020382 
101900382 
110910285 

6 
12 
11 

1414 
106320075 
107410025 
110910285 

4 
12 
16 

1384 
107410025 
110910285 
500910082 

5 
3 
2 

1415 
106320077 
107410025 
520020083 

7 
17 
32 

1385 105120061 3 1416 500910082 9 

1385 
106320077 
510910082 

4 
19 1416 

510910203 
520020083 

11 
7 

1386 
510910203 
510910382 
520020082 

16 
3 
3 

1417 
101020382 
106320075 
520020083 

9 
7 

18 

1387 
101020382 
110910285 
500910082 

8 
14 
11 

1418 
101020382 
120910384 
530091082 

10 
21 
15 

1388 
101020382 
101900382 
520020082 

12 
2 
7 

1419 
110910285 
120910384 
530091082 

2 
2 
5 

1389 
101900382 
520090082 
530091082 

15 
12 
14 

1420 
101020382 
106320075 
107410025 

2 
9 
6 

1401 
101900382 
105120062 
105200050 

8 
6 

15 
1421 

107410025 
510910382 
520090082 

3 
6 
8 

1402 
101020382 
101900383 
510910203 

11 
10 
6 

1422 
110910285 
120910384 
500910082 

4 
6 
7 

1403 
101900383 
520020083 
530091082 

18 
9 

13 
1423 

510910203 
520020082 
520090082 

3 
20 
17 

1404 
510091382 
520020082 
520090082 

11 
13 
12 

1424 
500910082 
510910203 
530091082 

16 
5 

14 

1405 
107410025 
110910285 
120910384 

2 
4 
5 

1425 
107410025 
520020083 
530091082 

10 
5 

15 
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Розробити структуру масиву (орієнтуючись на СУБД FOXPRO), запи-
сати його зміст на магнітний диск, роздрукувати структуру та зміст масиву, 
скласти звіт з лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 4.11. Дані для формування масиву «Річний план випуску виро-
бів» наведено в табл. 4.3. 

Таблиця 4.3 

ВХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МАСИВУ 

«РІЧНИЙ ПЛАН ВИПУСКУ ВИРОБІВ» 

К
Код 

виробу 

Належить до виготовлення (кількість) 

на рік 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1285 9400 2500 1300 1800 3800 

1286 1451 1000  451  

1287 15400 5400   10000 

1382 9205 205 3000 3000 3000 

1383 9210 2300 2300 2300 2300 

1384 11884 2971 2971 2971 2971 

1385 1740 140 400 600 600 

1386 8830 3130 2505 1590 1605 

1387 9010 1010 4000 2000 2000 

1388 8420 2420 3140 880 2000 

1389 500 500    

1401 1870 70 800 500 500 

1402 9140 2140 1500 1500 4000 

1403 6640 680 2060 1950 1950 

1404 1050  1000  50 

1405 5320 1330 1330 1330 1330 

1406 3892 973 973 973 973 

1407 7170 2170 1250 2000 1780 

1408 4000   4000  

1409 6500 1625 1625 1625 1625 

1410 7500 2150 2000 1500 1500 

1411 2150 450 700 500 500 

1412 128  56 56  

1413 1140 140 300 300 400 

1414 885  145 370 370 

1415 5430 1000 1000 1000 2430 
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Закінчення табл. 4.3 

К
Код 

виробу 

Належить до виготовлення (кількість) 

на рік 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1416 2800 700 700 700 700 

1417 1050 250 250 240 310 

1418 350  350   

1419 2220 220 700 650 650 

1420 845 225 200 200 220 

1421 30    30 

1422 5400 1400 2000 1000 1000 

1423 890 90   800 

1424 1230 230 400 600  

1425 2000 500 500 500 500 

Розробити структуру масиву (орієнтуючись на використання СУБД 
FOXPRO), записати його зміст на магнітний диск, роздрукувати структуру 
та зміст масиву, скласти звіт з лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 4.12. Підготувати реферат на тему «Моделювання елементів 
економічної інформації з праці». 

Çàâäàííÿ 4.13. Підготувати реферат на тему «Структура, форми подання 
та відображення економічної інформації в ІС в УТР». 

Çàâäàííÿ 4.14. Підготувати реферат на тему «Місце єдиної системи кла-
сифікації та кодування в ІС в УТР». 

Çàâäàííÿ 4.15. Підготувати реферат на тему «Реляційна структура бази 
даних: характеристика, сфера застосування, особливості формування». 

Çàâäàííÿ 4.16. Підготувати реферат на тему «Розподілена база даних з 
праці — проблеми і напрямки створення». 

Завдання для перевірки знань 

Çàâäàííÿ 4.16. На стор. 27 наведено документ «Опис постановки задачі» 
«Нарахування погодинної ЗП робітникам за поточний місяць». Код задачі 
В105. 

Вибрати проектні рішення з організації інформаційного забезпечення 
названої задачі. 

Рішення 

Інформаційне забезпечення задачі «Нарахування погодинної ЗП робіт-
никам за поточний місяць» складається з позамашинної (класифікатори, 
первинні та вихідні документи) і машинної (довідники, оперативні та ре-
зультатні інформаційні масиви) інформаційних баз. 

Перелік та характеристика класифікаторів, які використовуються для 
автоматизованого розв’язування цієї задачі, наведено в табл. 4.4. 
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Оперативні дані, необхідні для автоматизованого розв’язування задачі 
В105, містяться в первинному документі «Табель обліку відпрацьованого 
часу» (типова форма N). 

Для формування масивів нормативно-довідкової інформації використо-
вуються класифікатори, перелік і характеристику яких представлено вище. 

Результати розв’язування задачі роздруковуються у вигляді машино-
грами «Відомість розрахунку ЗП робітникам з погодинною оплатою праці» 
(вихідний документ). 

Таблиця 4.4 

ПЕРЕЛІК ТА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСИФІКАТОРІВ, 

ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ В105 

Назва об’єкта  
класифікації 

Вид 
класифікатора 

Метод 
класифікації 

Метод  
кодування 

Довжина коду 
в знаках 

Структурні 
підрозділи 

Локальний 
(підприємства) 

Фасетний 
Серійно-

порядковий 
2 

Види нарахувань, 
утримань та  

внесків 
Державний Фасетний 

Серійно-
порядковий 

3 

Професії 
працюючих 

Державний Фасетний Послідовний 5 

Розряди робітників Державний Фасетний Порядковий 1 

Категорії 
працюючих 

Державний Фасетний Порядковий  2 

Прізвища 
працюючих 

Локальний 
Державний 

Фасетний 
Ієрархічний 

Серійно-
порядковий 

Послідовний 

4 
10 

Перелік та характеристика інформаційних масивів, що складають ма-
шинну інформаційну базу задачі, наведено в табл. 4.5. 

Таблиця 4.5 
СКЛАД МАШИННОЇ ІБ ЗАДАЧІ В105 

Назва масиву Позначення масиву Вид масиву 

Довідник особового складу 
працюючих BN10101 Нормативно-довідковий 

Довідник структурних 
підрозділів PN0001 Нормативно-довідковий 

Масив обліку відпрацьовано-
го в поточному місяці часу BD10501 Оперативний 

Масив обліку нарахованої у 
поточному місяці ЗП та ін. BW10201 Результатний 
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Опис масивів наведено в табл. 4.6 — 4.9. 
Таблиця 4.6 

ОПИС МАСИВУ 

Назва масиву — Довідник особового складу працюючих 
Позначення масиву — BN10101 
Назва носія інформації — МД 
Розмір масиву — 1300 записів (умовно) 
Довжина масиву — 90 байт (умовно) 
Спосіб організації — Послідовний 

 

Назва поля  
(реквізиту) 

Ідентифікатор 
у програмі 

Умовне позначен-
ня у формулах 

Формат 
Діапазон 

змін 

1. Код підрозділу CEH j N(2) 1 — 99 

2. Табельний номер NNN n N(4) 1 — 9999 

3. Код категорії пе-
рсоналу KAT k N(2) 1 — 99 

4. Код професії  
(посади) SPC f N(5)  

5. Розряд RAZ r N(1) 1 — 6 

6. Рік народження GODR h N(4)  

7. Код категорії 
платника податку KNP l N (1) 1 — 8 

8. Годинна тарифна 
ставка TAP TSjn N(5,2)  

9. ……………….     

10. Прізвище FVL  C(20)  

11. Ім’я IME  C(15)  

12. По батькові OTC  C(18)  

13. Ідентифікацій-
ний код 

COD  N(10)  

 
Таблиця 4.7 

ОПИС МАСИВУ 

Назва масиву — Довідник структурних підрозділів 
Позначення масиву — PN0001 
Назва носія інформації — МД 
Розмір масиву — 50 записів 
Довжина масиву — 20 байтів 
Спосіб організації — Послідовний 

 

Назва поля 
(реквізиту) 

Ідентифікатор  
у програмі 

Умовне  
позначення  
у формулах 

Формат Діапазон 
змін 

1. Код структурного 
підрозділу 

2. Назва структурного 
підрозділу 

CEH 
 

NCEH 

J 
 

— 

N(2) 
 

C(18) 

1 — 99 
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Таблиця 4.8 

ОПИС МАСИВУ 

Назва масиву — Масив обліку відпрацьованого часу 
Позначення масиву — BD110501 
Назва носія інформації — МД 
Розмір масиву — 1300 записів 
Довжина масиву — 10 байтів 
Спосіб організації — Послідовний 

 

Назва поля 
(реквізиту) 

Ідентифі-
катор у  

програмі 

Умовне  
позначення 
у формулах 

Формат Діапазон 
змін 

1. Місяць  
2. Код структурного підрозділу 
3. Табельний номер 
4. Номер документа 
5. Фактично відпрацьовано: 
 днів 
 годин 

DAT 
CEH 
NNN 
DOK 

 
DNI 
GOD 

M 
J 
N 
A 
 

Djn 
Cjn 

N(2) 
N(2) 
N(4) 
N(6) 

 
N(2) 
N(3) 

1 — 12 

 
Таблиця 4.9 

ОПИС МАСИВУ 

Назва масиву — Масив обліку нарахованої у поточному місяці ЗП 
Позначення масиву — BW10201 
Назва носія інформації — МД 
Розмір масиву — 6500 записів 
Довжина масиву — 15 байтів 
Спосіб організації — Послідовний 

 

Назва поля 
(реквізиту) 

Ідентифі-
катор у 

програмі 

Умовне  
позначення 
у формулах 

Формат 
Діапазон 

змін 

1. Місяць 
2. Код структурного підрозділу 
3. Табельний номер 
4. Код виду нарахувань 
5. Фактично відпрацьовано: 
 днів 
 годин 
6. Сума нарахованої ЗП 

DAT 
CEH 
NNN 
WNR 

 
DNI 
GOD 
SUM 

M 
J 
N 
B 
 

Djn 
Cjn 
Sjn 

N(2) 
N(2) 
N(4) 
N(6) 

 
N(2) 
N(3) 

N(6,2) 

1 — 12 

 

 
Çàâäàííÿ 4.17. Дано перелік прізвищ працюючих: Ануфрієв А.О., Ав-

дєєв С.І., Апраскін Т.П., Гвіміані Р.Д., Дроздов Б.Л., Харито- 
нов Ю.О., Борисов П.І., Кучинський С.Д., Тимошин А.Р., Бобров В.П., 
Береза А.М., Татарчук М.І., Пінчук Н.С. та ін. Усього в переліку сто 
прізвищ. 

Розробити класифікатор прізвищ працюючих. 
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Порядок розв’язування  

Задача розв’язується в такій послідовності: 
1. Здійснимо класифікацію об’єктів кодування, тобто (в даному випад-

ку) розташуємо зазначені прізвища за алфавітом: Авдєєв С.І., Ануфрієв А.О., 
Апраскін Т.П., Береза А.М., Бобров В.П., Борисов В.П., Гвіміані Р.Д., Дро-
здов Б.Л., Кучинський С.Д., Пінчук Н.С., Татарчук М.І., Тимошин А.Р., 
Харитонов Ю.О. і т. д. 

2. За результатами класифікації ми бачимо, що на одну літеру припа-
дає кілька прізвищ, а отже, можна використати серійно-порядковий метод 
кодування (у номенклатурі, що кодується, виділено дві ознаки: буква алфа-
віту і конкретне прізвище). Згідно з обраним методом, кожній літері алфа-
віту привласнюється серія порядкових номерів (існуюча кількість прізвищ 
на певну літеру плюс резерв номерів). У даному випадку встановимо ре-
зерв, що становить 30 номерів (в реальних умовах резерв номерів для даної 
номенклатури залежить від плинності кадрів). 

3. Таким чином, для літери «А» виокремлена серія номерів від 001 до 
033 (3 прізвища плюс 30 резервних номерів), для літери «Б» — від 034 до 
066, для літери «В» від 067 до 097 тощо. Довжина коду (у нашому випадку 
три знаки) залежить від кількості позицій в номенклатурі (100 прізвищ). 

4. Присвоюємо код (табельний номер) кожному прізвищу і оформляє-
мо це у вигляді класифікатора, фрагмент якого наведено в табл. 4.10. 

Таблиця 4.10 

КЛАСИФІКАТОР ПРІЗВИЩ ПРАЦЮЮЧИХ (ФРАГМЕНТ) 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Код 

 
1. 
2. 
3. 

А 
Авдєєв Сергій Іванович 
Ануфрієв Антон Олександрович 
Апраскін Тимофій Павлович 

001-033 
001 
002 
003 

 
1. 
2. 
3. 

Б 
Береза Андрій Мартинович 
Бобров Володимир Петрович 
Борисов Василь Піменович 

034-066 
034 
035 
035 

Òåìà 5. Êîìïëåêñ òåõíîëîã³÷íèõ çàáåçïå÷óвальнèõ  
çàñîá³â ²Ñ в ÓÒÐ 

Ìåòà çàíÿòü 

Набуття практичних навичок вибору й оцінки потрібного ком-
плексу технічних засобів для створення ІС в УТР різного рівня і 
призначення; вивчення структури базового програмного забезпе-
чення ІС в УТР. Набуття практичних навичок використання систем-
ного програмного забезпечення. 
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Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè 

До комплексу технологічних забезпечувальних засобів ІС в УТР 
належать технічне і програмне забезпечення.  

Технічне забезпечення (або комплекс технічних засобів) інфор-
маційних систем в УТР повинно забезпечити автоматизацію функ-
цій збирання, передавання, зберігання, нагромадження, обробки і 
видавання необхідної економічної інформації для всіх підрозділів 
об’єкта управління, які охоплені інформаційною системою. Тому 
під час вибору його складу необхідно враховувати низку техніко-
експлуатаційних, організаційно-економічних та інших вимог.  

Сучасні інформаційні системи обробки даних базуються на викорис-
танні в якості технічної бази персональних ЕОМ (персональних 
комп’ютерів). Парк сучасних типів комп’ютерів дуже різноманітний. У 
табл. 5.1 представлено декілька поколінь найрозповсюдженіших із них 
(цей поділ досить умовний і передбачає звичайну конфігурацію комп’ю-
тера, тобто використання потужного процесора з хорошим жорстким ди-
ском та з достатньою кількістю оперативної пам’яті. Наприклад, досить 
стандартною є конфігурація PENTIUM — 75МГц — 8 Мб — 520 Мб,  
13 мс — процесор Pentium, частота 75 МГц, оперативна пам’ять 8 Мб, 
ємність жорсткого диска 520 Мб, швидкість доступу до диска 13 мс). 

Крім того, у табл. 5.1 зроблено спробу дати оцінку ефективності 
застосування деяких ПК в інформаційних системах різних об’єктів з 
позицій співвідношення «продуктивність/вартість». Оцінка комп’ю-
терів за продуктивністю дана з точки зору прийнятного часу розра-
хунку річного обсягу інформації на об’єкті. Для середніх і великих 
об’єктів рекомендації в таблиці зроблено стосовно центрального 
комп’ютера (сервера локальної обчислювальної мережі). 

Зрозуміло, наведені оцінки є приблизними (незад. — незадовіль-
но, задов. — задовільно, відм. — відмінно, дост. — доступно). 

Таблиця 5.1 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЙРОЗПОВСЮДЖЕНІШИХ ТИПІВ ПК 

Тип процесора, 
оперативна 

пам’ять 

Тактова  
частота, МГц 

Відношення продуктивність/вартість для об’єкта 

невеликий середній великий 

386, 2Мб 33 — 40 незад. / дост. незад. / дост. незад. / дост. 

486, 4Мб 66 — 133 добре / дост. незад. / дост. незад. / дост. 

586, 686, 8Мб 90 — 150 відм. / дост. задов. / дост. задов. / дост. 

Pentium, 16 Мб 100 — 200 відм. / добре добре / дост. задов. / дост. 

Pentium Pro, 
32Мб 166 — 200 

надмірно / 
дуже дорого 

надмірно / 
дорого 

добре /  
дорого 
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Cлід мати на увазі, що оптимальність використання засобів 
обчислювальної техніки визначається раціональністю вибору в 
кожному ланцюзі системи управління ТР країни відповідного 
комплексу технічних засобів та організаційної форми їх викорис-
тання. 

Важливою частиною ІС в УТР, яка базується на використанні 
певного комплексу технічних засобів, є її програмне забезпе-
чення. Значення програмного забезпечення полягає в тому, що 
вся інформація обробляється на ЕОМ за допомогою певної пос-
лідовності команд (одна найпростіша арифметична чи логічна 
дія над двома числами) або програм. Програмне забезпечення 
сучасних ЕОМ зорієнтоване на вирішення двох основних про-
блем. Перша — це організація і управління обчислювальним 
процесом в ЕОМ. Друга — алгоритмізація і програмування еко-
номічних задач, які розв’язуються в системі. Тому програм- 
не забезпечення ІС поділяється на дві частини: загальне і спе -
ціальне. 

Спеціальне програмне забезпечення в сучасних ІС в УТР ство-
рюється за двома напрямами: 

• створення інтегрованих пакетів прикладних програм; 
• використання операційних оболонок (пакетів оболонок). 
Під час вибору готових програм або ППП слід керуватися такими 

принципами: 
• продуктивність програми (ППП). Вибираючи програму, не-

обхідно враховувати обсяги інформації, що її належить обробляти. 
Рекомендується вибирати програму з деяким запасом щодо продук-
тивності; 

• співвідношення користі й витрат. Користь, яку принесе про-
грама, повинна перевершувати витрати, пов’язані з її придбанням, 
адаптацією та супроводом; 

• контроль і безпека даних. Бажано, щоб усі дані, уведені 
до програми, були надійно захищені від несанкціонованого до-
ступу до них та від випадкових їх втрат. Програма має здійс-
нювати контроль під час уведення інформації, а також стежити 
за створенням архівних копій файлів, які містять інформацію з 
УТР; 

• сумісність. Обрана програма має бути сумісною з організацій-
ною структурою конкретного об’єкта (або мати можливість настро-
ювання на неї) і з наявним на об’єкті апаратним та програмним за-
безпеченням; 

• гнучкість. Під час вибору програми необхідно орієнтуватися 
на те, щоб вона давала змогу створювати нові й редагувати існуючі 
звітні форми, була простою в користуванні тощо; 

• супровід, документація. Програма повинна мати докладну і 
легку у використанні документацію. 
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Êîíòðîëüí³ ïèòàííÿ 

1. Структура комплексу технічних засобів ІС в УТР. 
2. Обчислювальні мережі та їх рівні. 
3. Локальні інформаційно-обчислювальні мережі та їх застосу-

вання в ІС в УТР. 
4. Склад та характеристика автоматизованих робочих місць фа-

хівців з праці й соціального захисту населення. 
5. Структура і склад програмного забезпечення ІС в УТР. 
6. Характеристика загального програмного забезпечення. 
7. Особливості вибору спеціального програмного забезпечення 

під час створення ІС в УТР. 
8. Пакети прикладних програм, їх склад та використання для об-

робки планово-економічної інформації в ІС в УТР. 
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Òåðì³íîëîã³÷íèé ñëîâíèê 

Загальне програмне забезпечення — частина програмного за-
безпечення ІС, що являє собою сукупність програмних засобів, роз-
роблених без урахування зв’язку з конкретною ІС. 

Локальна мережа ЕОМ — відкрита система пов’язаних між со-
бою за допомогою єдиного передавального середовища обчислюва-
льних машин, терміналів, периферійних засобів, розміщених один 
від одного на невеликій відстані (до 10 км), які мають низьку вар-
тість, високу швидкодію, незначний відсоток помилок і стандартну 
комунікацію даних. 

Обчислювальна мережа — сукупність кількох ЕОМ, об’єднаних 
засобами зв’язку з метою ефективного використання обчис-
лювальних ресурсів під час виконання різноманітних інформаційно-
обчислювальних робіт. 

Пакет прикладних програм — сукупність взаємопов’язаних 
програм, призначених для реалізації функції чи групи функцій ІС і 
програм, які налагоджуються під час конкретного застосування. 

Програмне забезпечення — сукупність програм на носіях даних і 
програмних документів, призначених для налагодження, функціо-
нування і перевірки роботоздатності системи. 

Спеціальне програмне забезпечення — частина програмного за-
безпечення ІС, яка являє собою сукупність програм, розроблених 
для створення і функціонування конкретної ІС. 

Технічне забезпечення — комплекс взаємопов’язаних єдиним 
управлінням технічних засобів, призначених для автоматизованої 
обробки і зберігання даних з праці, а також ведення інформаційного 
обміну. 

Íàâ÷àëüí³ çàâäàííÿ äëÿ ïðàêòè÷èõ ³ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò 

Çàâäàííÿ 5.1. На автоматизованому робочому місці економіста формуєть-
ся звіт з праці (дод. 2) і звіт про наявність вільних робочих місць (вакант-
них посад) та потребу в працівниках станом на ____  (дод. 3). Крім того, на 
АРМ розв’язуються задачі з планування трудових показників установи. 

Визначити склад і охарактеризувати технічне та програмне забезпечен-
ня АРМ. 

Çàâäàííÿ 5.2. На АРМ бухгалтера розв’язується комплекс задач з обліку 
праці та нарахування заробітної плати, а також формується звіт про нара-
хування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та інших на-
дходжень і витрачання коштів пенсійного фонду (дод. 4), розрахункова ві-
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домість про нарахування і перерахування збору на обов’язкове соціальне 
страхування на випадок безробіття (дод. 5) та розрахункова відомість по 
засобах фонду соціального страхування (дод. 6). 

Визначити склад і охарактеризувати технічне та програмне забезпечен-
ня АРМ. 

Çàâäàííÿ 5.3. На АРМ інспектора районного центру зайнятості роз-
в’язується комплекс задач з обліку безробітних та складається звіт про 
працевлаштування і зайнятість населення, яке звернулося до служби зайня-
тості України (дод. 7), та звіт про формування і витрачання державного 
фонду сприяння зайнятості (дод. 8). 

Визначити склад і охарактеризувати технічне та програмне забезпечен-
ня АРМ. 

Çàâäàííÿ 5.4. Створюється АРМ соціолога відділу соціальних досліджень 
міністерства. 

Розробити форму анкети за напрямом дослідження, указаним виклада-
чем. Розроблену форму записати на магнітний диск (за допомогою тексто-
вого процесора Microsoft Word), роздрукувати й скласти звіт з виконаної 
роботи. Звіт має містити: титульний лист із зазначенням назви навчального 
закладу, кафедри, роботи, прізвища студента і викладача, роздруковану на 
ЕОМ форму анкети та опис технічного і програмного забезпечення, яке ви-
користовувалося під час виконання роботи. 

Çàâäàííÿ 5.5. Лабораторна робота з вікнами оболонки Windows. 
Виконати: запуск оболонки; перетворення поточного вікна у піктогра-

му і навпаки; переміщення кількох піктограм у інше місце екрана; змен-
шення, а потім збільшення розміру поточного вікна; переміщення поточно-
го вікна в інше місце екрана; відкриття кількох вікон; заміну поточного 
вікна; виклик на екран та аналіз дерева каталогів диска c: (d:); вивід на ек-
ран каталога диска c: (d:) з усіма характеристиками файлів; пошук файлів з 
розширенням .dbf, .txt, .exe, .idx. Де і як використовується кожний вид фай-
лів? Скласти звіт про виконану роботу. 

Çàâäàííÿ 5.6. Лабораторна робота з формування та друку документів за до-
помогою табличного процесора Microsoft Word. ( Методичні поради щодо 
використання текстового процесора Microsoft Word наведено в дод. 9.) 

Потрібно: отримати початкові дані у викладача; розробити ескіз доку-
мента і погодити його з викладачем: увести документ до ЕОМ. Підготувати 
до друку і роздрукувати (при проектуванні форми документа необхідно ви-
користати різні шрифти). Скласти звіт про виконану роботу. 

Çàâäàííÿ 5.7. Підготувати реферат на тему «Проблеми створення і впро-
вадження інформаційно-обчислювальних мереж у систему управління тру-
довими ресурсами країни». 

Çàâäàííÿ 5.8. Підготувати реферат на тему «Що таке персональний 
комп’ютер і як його обладнано?». 

Çàâäàííÿ 5.9. Підготувати реферат на тему «Етапи розвитку і характерис-
тика операційних систем для персональних ЕОМ». 



 57 

Çàâäàííÿ 5.10. Підготувати реферат на тему «Програми оболонки: харак-
теристика і область застосування». 

Çàâäàííÿ 5.11. Підготувати реферат на тему «Прикладні програми редак-
тори тексту: порівняльна характеристика». 

Çàâäàííÿ 5.12. Підготувати реферат на тему «Застосування електронних таб-
лиць під час автоматизації процесів управління кадрами підприємства». 

Çàâäàííÿ 5.13. Підготувати реферат на тему «Принципи вибору пакетів 
прикладних програм для автоматизації економічних розрахунків з УТР на 
рівні регіону». 

Çàâäàííÿ 5.14. Підготувати реферат на тему «Основи роботи з програмою 
WINDOWS». 

Çàâäàííÿ äëÿ ïåðåâ³ðêè çíàíü 

Çàâäàííÿ 5.15. На стор. 27 наведено документ «Опис постановки задачі 
“Нарахування погодинної ЗП робітникам за поточний місяць”». Код задачі 
В105. На стор. 31 міститься документ «Опис алгоритму задачі В105». 

Вибрати проектні рішення з організації технічного та програмного за-
безпечення названої задачі. 

Рішення 

Оскільки задача розв’язується на автоматизованому робочому місці  
бухгалтера (див. стор. 27) не автономно, а в комплексі задач з нарахування 
ЗП, то проектні рішення з організації технічного і програмного забезпечен-
ня доцільно пропонувати для всього АРМ. 

Отже, в якості технічного забезпечення АРМ бухгалтера можна вибрати 
ПЕОМ, яка має необхідні параметри для розв’язування економічних задач 
такого класу. Це ємність оперативної пам’яті 1 Мбайт, що дає змогу 
розв’язувати інформаційно-ємнісні задачі обробки даних. Зовнішні засоби 
пам’яті представлені у вигляді стримера ємністю 400 Мбайт, накопичува-
чів на флопі-дисках ємністю 1.2 Мбайт та вінчестера ємністю 30 Мбайт (це 
може бути ПЕОМ серії IBM SN-PC / AT або PENTIUM).  

Програмне забезпечення АРМ складається із загального і спеціального. 
В якості загального програмного забезпечення АРМ управлінців найчас-

тіше використовуються системи WINDOWS та MS DOS версії 3.3 та вище. 
Прикладні програми мають забезпечити інтерактивний режим функціону-

вання АРМ, тобто бухгалтер повинен мати можливість вести діалог з ПЕОМ ти-
пу: вибір із меню, робота за підказкою, заповнення шаблону, питання — відпо-
відь тощо. Тому прикладне програмне забезпечення складається з програм: 

• уведення первинних даних; 
• контролю введених даних; 
• коригування даних, їх перегляду та друку; 
• арифметичної та логічної обробки даних; 
• видачі результатів обробки на екран відеотерміналу або до друку; 
• передачі даних на інші АРМ системи. 
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Òåìà 6. Àâòîìàòèçàö³ÿ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é  
ó ñèñòåì³ ÓÒÐ 

Ìåòà çàíÿòü 

Ознайомлення з існуючими режимами автоматизованої обробки 
економічної інформації. Набуття практичних навичок розробки тех-
нологічних процесів автоматизації розрахунків в умовах функціону-
вання інформаційних систем щодо управління трудовими ресурсами 
різних видів і призначення. 

Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè 

Розробка, впровадження і функціонування комп’ютерних інфор-
маційних систем з управління трудовими ресурсами країни потребує 
розв’язання безлічі різноманітних питань організаційно-методично-
го та правового характеру. Найважливішим з них є організація тех-
нологічного процесу автоматизованої обробки економічної інфор-
мації з праці. 

Існує кілька варіантів побудови технологічного процесу автома-
тизованої обробки економічної інформації, а саме: поопераційний 
або поточний; попредметний або лінійний; змішаний. На вибір варі-
анта побудови технологічного процесу впливають особливості за-
дач, що розв’язуються, методи збору і реєстрації первинної інфор-
мації, склад програмного забезпечення, режими роботи ЕОМ тощо. 

Проектування технологічного процесу автоматизованої обробки 
економічної інформації полягає в установленні змісту, послідовності 
й способу виконання окремих технологічних операцій. До типових 
операцій автоматизованої обробки даних з праці належать: прийом, 
контроль та реєстрація даних, уведення даних та контроль уводу, фо-
рмування і ведення інформаційної бази, обробка даних, вивід резуль-
татів і т. ін. Слід пам’ятати, що для забезпечення якісного виконання 
основних операцій необхідно передбачити контрольні операції. Пос-
лідовність виконання цих операцій залежить від носіїв інформації, які 
використовуються, методів контролю формування інформаційних ма-
сивів, методів ведення інформаційної бази, виду бази даних (розподі-
лена, локальна), режиму обробки (діалоговий, пакетний). 

Технологічний процес автоматизованої обробки даних склада-
ється з трьох етапів: первинного; підготовчого; основного. 

Слід мати на увазі, що первинний етап включає технологічні опе-
рації прийому інформації, її контролю та передачі на обробку. Під-
готовчий етап складається з операцій формування інформаційних 
масивів. Він закінчується записом інформації на магнітний диск. 
Основний етап включає технологічні операції арифметичної і логіч-
ної обробки даних за певними алгоритмами. 
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Технологічний процес автоматизованої обробки даних з праці 
представляється графічно у вигляді структурної схеми, в якій послі-
довно віображаються виконувані технологічні операції автоматизо-
ваного розв’язування задач, указується об’єкт, де виконується опе-
рація, а також результат її виконання (документ, інформаційний 
масив, відеокадр і т. ін.). Основні символи для графічного представ-
лення операцій технологічного процесу наведено в дод. 1. 

Крім того, кожна операція технологічного процесу описується в 
технологічних інструкціях (підготовка документів, ведення інфор-
маційної бази тощо). 

Ïëàí ïðàêòè÷íèõ ³ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò 

1. Поняття про технологічний процес автоматизованої обробки 
економічної інформації з праці, його характеристика. 

2. Склад і зміст типових технологічних операцій та організація їх 
виконання в інформаційних системах обробки даних з праці. 

3. Пакетний та діалоговий режими обробки даних: характерис-
тика, відмінності, область застосування. 

4. Технологія розробки програмних засобів. 
5. Технологія баз даних. 
6. Технологія первісної організації та ведення інформаційного 

фонду. 
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Òåðì³íîëîã³÷íèé ñëîâíèê 

Інтерактивний (діалоговий) режим — режим, в якому корис-
тувач, маючи безпосередній доступ до машинних ресурсів, управляє 
розв’язуванням задачі, змінюючи її умови або прорядок розв’язу-
вання на основі оцінки інформації, яку представляють йому технічні 
засоби. 

Пакетний режим — режим, при якому користувач не має дос-
тупу до інформаційних і програмно-технічних ресурсів системи, а 
обробка інформації виконується в спеціальному підрозділі спеціаль-
но підготовленим персоналом. 

Режим обробки (роботи ЕОМ) — спосіб доступу користувача 
до обчислювальних та інформаційних ресурсів у системі обробки 
даних. 

Розподільна (децентралізована) система обробки даних — 
обчислювальна система, яка охоплює кілька рівнів управління і 
забезпечує ефективну обробку даних на кожному рівні, інформа-
ційну взаємодію між рівнями, а також гнучкий доступ користува-
чів до загальносистемних обчислювальних та інформаційних ре-
сурсів.  

Технологічна операція — дія чи сукупність дій над даними або 
їх носіями, які виконуються на одному робочому місці (засобі) і є 
елементною частиною загального процесу. 

Технологічний процес (ТП) автоматизованої обробки економіч-
ної інформації з праці — комплекс взаємопов’язаних операцій, які 
виконуються у певній послідовності, починаючи з операцій збиран-
ня початкових даних і закінчуючи складанням і використанням ре-
зультатних документів (машинограм, відеокадрів). 

Технологічний процес створення програмних засобів — сукуп-
ність інформаційних процедур і технологічних операцій, пов’язаних 
з розробкою, експлуатацією і супроводом програми. 

Технологія баз даних — сукупність інформаційних процедур і 
технологічних операцій, за допомогою якої здійснюється процес 
формалізації даних і знань з управління трудовими ресурсами. 

Централізована система обробки даних — обчислювальна сис-
тема, в якій виокремлено спеціальні підрозділи і персонал для обро-
бки економічної інформації на об’єкті управління. 



 61 

Íàâ÷àëüí³ çàâäàííÿ äëÿ ïðàêòè÷нèõ ³ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò 

Çàâäàííÿ 6.1. На автоматизованому робочому місці економіста формується 
звіт з праці (дод. 2) і звіт про наявність вільних робочих місць (вакантних по-
сад) та потреби в працівниках станом на ____  (дод. 3). Крім того, на АРМ 
розв’язуються задачі з планування трудових показників установи. 

Розробити технологічний процес обробки інформації на АРМ. Поясни-
ти, чому запропоновано саме такий склад технологічних операцій, визна-
чити зміст кожної технологічної операції. 

Çàâäàííÿ 6.2. На АРМ бухгалтера розв’язується комплекс задач з обліку 
праці та нарахування заробітної плати, а також формується звіт про нара-
хування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та інших на-
дходжень і витрачання коштів Пенсійного фонду (дод. 4), розрахункова ві-
домість про нарахування і перерахування збору на обов’язкове соціальне 
страхування на випадок безробіття (дод. 5) та розрахункова відомість по 
засобах фонду соціального страхування (дод. 6). 

Розробити технологічний процес обробки інформації на АРМ. Поясни-
ти, чому запропоновано саме такий склад технологічних операцій, визна-
чити зміст кожної технологічної операції. 

Çàâäàííÿ 6.4. На АРМ інспектора районного центру зайнятості 
розв’язується комплекс задач з обліку безробітних і складається звіт про 
працевлаштування і зайнятість населення, яке звернулося до служби зайня-
тості (дод. 7), та звіт про формування і витрачання державного фонду 
сприяння зайнятості (дод. 8). 

Розробити технологічний процес обробки інформації на АРМ. Поясни-
ти, чому запропоновано саме такий склад технологічних операцій, визна-
чити зміст кожної технологічної операції. 

Çàâäàííÿ 6.5. У табл. 3.1 (стор. 25) наведено відомість чисельності й фон-
ду заробітної плати робітників з погодинною оплатою праці на 199_ р. 

Визначити назву задачі, під час розв’язування якої формується маши-
нограма, розробити технологічний процес обробки інформації задачі в па-
кетному і діалоговому режимах. Порівняти розроблені технологічні проце-
си, пояснити необхідність включення і зміст кожної технологічної операції. 

Çàâäàííÿ 6.6. У табл. 3.2 (стор. 26) наведено розрахункову відомість по 
ВАТ «Облгаз» за жовтень 199_ р. 

Визначити назву задачі, під час розв’язування якої формується маши-
нограма, розробити технологічний процес обробки інформації задачі в па-
кетному і діалоговому режимах. 

Порівняти розроблені технологічні процеси, пояснити необхідність 
включення і зміст кожної технологічної операції. 

Çàâäàííÿ 6.7. У табл. 4.1 (стор. 43) представлено структуру масиву 
«Трудовитрати на виробництво деталі» та наведено дані для його форму-
вання. 

Розробити технологічний процес формування та ведення масиву за 
умови використання його при обробці інформації як в централізованій, так 
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і в децентралізованій системах. Порівняти розроблені технологічні проце-
си, пояснити необхідність включення і зміст кожної технологічної операції. 

Çàâäàííÿ 6.8. У табл. 4.2 (стор. 44) представлено структуру масиву «За-
стосування деталей у виробі» та наведено дані для його формування. 

Розробити технологічний процес формування та ведення масиву за 
умови використання його як в децентралізованій, так і в централізованій 
системах обробки інформації. Порівняти розроблені технологічні процеси, 
пояснити необхідність включення і зміст кожної технологічної операції. 

Çàâäàííÿ 6.9. У табл. 4.3 (стор. 46) представлено структуру масиву «Річ-
ний план випуску виробів» та наведено дані для його формування. 

Розробити технологічний процес формування та ведення масиву за 
умови використання його як при централізованій, так і децентралізованій 
системах обробки даних. Порівняти розроблені технологічні процеси, по-
яснити необхідність включення і зміст кожної технологічної операції. 

Çàâäàííÿ 6.10. Довідник особового складу працюючих (DSPR) містить та-
кі поля: ідентифікаційний код працюючого, рік народження, категорія опо-
даткування, стаж роботи, освіта, кількість дітей та утриманців, стать, про-
фесія або посада, розряд, погодинна тарифна ставка або посадовий оклад, 
прізвище, ім’я, по батькові. 

Довідник створюється за особовими картками працюючих, наказами на 
зарахування працівника, його звільнення чи переведення. Крім того, вико-
ристовуються різноманітні довідки, які в разі потреби передаються до від-
ділу кадрів. 

Розробити технологічний процес ведення довідника за таких умов: 
• довідник зберігається централізовано в локальній базі даних АРМ ін-

спектора відділу кадрів; 
• довідник зберігається в локальних базах даних АРМ начальника цеху, 

АРМ бухгалтера з обліку і нарахування заробітної плати та АРМ інспекто-
ра відділу кадрів. 

Визначити, які підрозділи можуть вносити зміни до довідника, як офо-
рмлятимуться зміни, в якому вигляді вони передаватимуться на обробку та 
як часто можуть виникати зміни. 

Çàâäàííÿ 6.11. Оперативний масив обліку робочого часу (OFCHM) фор-
мується на АРМ бухгалтера з обліку праці і нарахування заробітної плати 
щомісячно на основі даних первинного документа «Табель обліку відпра-
цьованого часу» (дод. 10). Цей документ протягом поточного місяця запов-
нюється вручну в усіх структурних підрозділах підприємства, а після його 
закінчення кур’єром передається до відділу кадрів. Документи, що надійш-
ли до відділу кадрів, перевіряються на якість заповнення та вірогідність 
даних, візуються і передаються до бухгалтерії. 

Під час уведення даних з «Табеля» до ПЕОМ використовуються два ме-
тоди контролю: візуальний та програмний. Програмно перевіряється наяв-
ність уведених ідентифікаційних кодів у довіднику особового складу пра-
цюючих (DSPR). 

Сформований масив (OFCHM) копіюється на гнучкий магнітний диск. 
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Розробити технологічний процес формування та ведення оперативного 
масиву OFCHM, визначити необхідність включення і зміст кожної техно-
логічної операції. 

Çàâäàííÿ 6.12. Оперативний масив обліку робочого часу (OFCHM) фор-
мується на АРМ інспектора відділу кадрів одночасно з заповненням пер-
винного документа «Табель обліку відпрацьованого часу», який містить 
дані для формування масиву.  

Під час заповнення «Табеля» на ПЕОМ використовуються два методи 
контролю: візуальний та програмний. Програмно перевіряється наявність 
уведених ідентифікаційних кодів у довіднику особового складу працюю-
чих (DSPR) та кількість робочих днів і годин в поточному місяці (довідник 
календарного фонду робочого часу — DKFRCH). 

Сформований масив (OFCHM) копіюється на гнучкий магнітний диск, а 
також передається (каналами зв’язку або кур’єром) на АРМ бухгалтера з 
обліку праці і заробітної плати. 

Розробити технологічний процес формування та ведення оперативного 
масиву OFCHM, порівняти його з технологічним процесом, розробленим 
під час розв’язування завдання 6.11. 

Çàâäàííÿ 6.13. На АРМ майстра функція обліку фактичного виробітку робіт-
ників-відрядників розподіляється на дві частини: зведений облік виробництва 
продукції та оформлення первинної документації з обліку випуску продукції. 
Зведений облік дає змогу керівництву цеху в будь-який час мати відомості про 
випуск продукції. Для цього передбачено вивід на екран дисплея відеокадру 
SWOD або друк машинограми SWIDOM. Одночасно дані зведеного обліку 
зберігаються в масиві SMAS. Оформлення первинної документації з обліку 
випуску продукції передбачає формування і друк документа «Рапорт про ви-
робіток» (дод. 11), в якому міститься кількість випущеної цехом за зміну про-
дукції. Для його формування необхідно в екранну форму нарядів на відрядні 
роботи (масив NAR) увести дані окремо про виробіток кожного робітника. 
Крім того, в обробці інформації з обліку виробітку використовуються: довід-
ник продукції (DPR), довідник структурних підрозділів підприємства (DSPR) 
та довідник особового складу працюючих на підприємстві (DPR). 

Дані масиву SMAS крім АРМ майстра використовуються на АРМ еко-
номіста з праці та АРМ бухгалтера з обліку праці та заробітної плати. За-
значені автоматизовані робочі місця об’єднані в мережу. 

Розробити технологічний процес обробки інформації з обліку виробітку. 
Çàâäàííÿ 6.14. Масив обліку непрацездатності в поточному місяці 

(NEPRM) формується на основі первинного документа «Листок непраце- 
здатності». 

Розробити технологічний процес формування та ведення оперативного 
масиву NEPRM. Визначити, які підрозділи можуть вносити зміни до маси-
ву NEPRM, як часто ці зміни можуть виникати та як їх контролювати. 

Çàâäàííÿ 6.15. Підготувати реферат на тему «Технологія баз даних — ос-
новний напрям створення та впровадження сучасних інформаційних тех-
нологій в управління трудовими ресурсами країни».  
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Çàâäàííÿ 6.16. Підготувати реферат на тему «Технологія розробки про-
грамних засобів: основні концепції та перспективи». 

Çàâäàííÿ 6.17. Підготувати реферат на тему «Технологія організації та ве-
дення інформаційної бази з праці». 

Çàâäàííÿ 6.18. Підготувати реферат на тему «Впровадження сучасних ін-
формаційних технологій в управління соціальним захистом населення». 

Çàâäàííÿ 6.19. Підготувати реферат на тему «Впровадження сучасних ін-
формаційних технологій в управління персоналом». 

Завдання для перевірки знань 

Çàâäàííÿ 6.20. На стор. 27 наведено документ «Опис постановки задачі 
“Нарахування погодинної ЗП робітникам за поточний місяць”». Код задачі 
В105. На стор. 31 міститься документ «Опис алгоритму задачі В105». 

Розробити технологічний процес розв’язування задачі В105 в діалого-
вому і пакетному режимах. 

Рішення 

Технологічний процес збору та обробки даних — це комплекс взаємо-
пов’язаних операцій, що виконуються у певній послідовності. Склад та ха-
рактер технологічних операцій при цьому залежить від низки факторів. 
Одним з вирішальних є комплекс технічних засобів, які використовуються 
для збору і обробки даних, та режим роботи комплексу технічних засобів. 

Розглянемо технологічний процес обробки інформації з нарахування 
погодинної заробітної плати працюючим за умови роботи ЕОМ в інтерак-
тивному (діалоговому) режимі.  

Як правило, в інтерактивному режимі задачі такого класу розв’язуються 
на автоматизованому робочому місці бухгалтера і їх технології притаманні 
особливості обробки інформації на персональних електронно-обчислю-
вальних машинах. 

Схема технологічного процесу збору та обробки інформації з нараху-
вання погодинної заробітної плати працюючим (задача В105) представлена 
на рис. 6.1. 

Робота починається з прийому первісної інформації, що міститься в пе-
рвинному документі «Табель обліку використання робочого часу 
(ВД10301)». Документ поступає до бухгалтерії кур’єрським способом з 
відділу кадрів. Бухгалтер перевіряє зміст документа на повноту і чіткість 
записів, наявність необхідних реквізитів та ін. 

Якщо в документах, що надійшли з відділу кадрів, виявлено багато по-
милок або виявлені помилки бухгалтер не може виправити на місці, вони 
повертаються до відділу кадрів і цикл повторюється. 

Далі технологією передбачено, що бухгалтер працює безпосередньо з 
персональним комп’ютером, починаючи з вибору в головному меню АРМ 
одного із режимів роботи, а саме: 
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• робота з масивами нормативно-довідкової інформації (робота з ДІ); 
• створення оперативного масиву; 
• обробка та друк; 
• вихід. 
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Рис. 6.1. Схема технологічного процесу збору та обробки інформації  
задачі В105 (інтерактивний режим). Аркуш 1 

Перший режим має кілька підрежимів (увід, коригування, перегляд, 
друк, копіювання тощо), кожному з яких притаманний певний склад тех-
нологічних операцій (див. рис. 6.1, арк. 1—3). 

Наприклад, підрежимами «Увід» та «Коригування» передбачено вико-
нання таких операцій, як набір на клавіатурі даних, візуальний та програм-
ний контроль уведенних даних, виправлення помилок та запис інформації 
до бази даних АРМ (на магнітний диск). 

Підрежим «Копіювання» реалізується шляхом виконання таких опера-
цій: виклик до оперативної пам’яті (ОЗУ) масиву, перегляд його змісту, 
вставка дискети (гнучкого магнітного диску), запис змісту масиву на дис-
кету. 

Аналогічні підрежими і технологічні операції передбачено виконувати і 
в режимі «Створення оперативного масиву» (див. рис. 6.1, арк. 3—4). 
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Режим «Обробка та друк» передбачає виконання таких операцій, як ви-
клик масиву (формування машинної інформаційної бази задачі), арифме-
тична та логічна обробка даних, вивід результатів на екран, контроль віро-
гідності розрахунків, друк результатів, запис до бази даних інформації, що 
зберігається (див. рис. 6.1, арк. 6). 
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Рис. 6.1. Аркуш 2 

 
За допомогою режиму «Вихід» можна вийти із системи або повернути-

ся до одного з описаних вище режимів. 
Слід мати на увазі, що дії бухгалтера визначені інструкцією та «Меню», 

порція якого висвітлюється на екрані дисплея. 
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Рис. 6.1. Аркуш 3 
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Рис. 6.1. Аркуш 4 
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Рис. 6.1. Аркуш 5 
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Рис. 6.1. Аркуш 6 

Пакетний режим передбачає виконання технологічних операцій у за-
здалегідь визначеній жорсткій послідовності. Іноді така послідовність мо-
же порушуватись, але ці порушення мають бути попередньо зумовлені. 
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Схему технологічного процесу автоматизованого розв’язування задачі 
В105 у пакетному режимі представлено на рис. 6.2. 
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Рис.6.2. Схема технологічного процесу збору та обробки інформації  

задачі В105 (пакетний режим). Аркуш 1 
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Рис. 6.2. Аркуш 2 

 
Перша операція цього технологічного процесу — це приймання та кон-

троль первинних документів (табелів обліку використання робочого часу). 
Прийняті документи контролюються на повноту заповнення та реєстру-
ються в журналі реєстрації документів. 

Необхідність реєстрації документів викликана необхідністю контролю 
за своєчасністю надходження інформації або з’ясування претензій між під-
розділами в разі втрати документа. 
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Контроль прийнятих документів (табелів) здійснюється не за змістом, а 
лише на його формальну відповідність правилам заповнення та чіткість за-
пису всіх символів. Неправильно заповнені документи та документи, в 
яких є незрозумілі або сумнівні символи, обробці не підлягають. Такі до-
кументи повертаються в підрозділи, де вони були заповнені. 

Після прийняття документів виконується комплекс технологічних  
операцій з формування оперативного масиву BD110501. Це, зокрема, 
кодування означених номенклатур, набирання даних на клавіатурі (уве-
дення даних) або інших машинних носіях (магнітних стрічках, перфока-
ртах тощо), контроль правильності введених даних (візуальний, про-
грамний), формування оперативного масиву (запис на жорсткий 
магнітний диск). 

Із сформованого інформаційного масиву обов’язково знімається стра-
хова або робоча копія. Робоча копія знімається на жорсткий магнітний 
диск у тому випадку, коли масив формувався на знімному машинному носії 
(наприклад, дискеті). У противному разі знімається страхова копія масиву 
на знімний носій інформації. Страхові копії масиву необхідні для понов-
лення інформації в разі її втрати. 

Наступна операція — це розрахунок на ЕОМ. Під час розрахунку на 
ЕОМ друкується відомість (В10501Р), і формується масив, необхідний для 
розв’язування інших задач комплексу (BW10201). Масив BW10201 копію-
ється на знімний машинний носій, якщо інформація, яка міститься в ньому, 
використовується на інших ЕОМ. 

Друкування відомостей під час виконання розрахунку доцільно здійс-
нювати в тому випадку, коли друкується невелика кількість аркушів. Якщо 
аркушів багато, то друкування доцільно виділити в окрему технологічну 
операцію. 

Віддруковані відомості обов’язково контролюються на якість друку. 
Якщо якість друку незадовільна, та аркуш необхідно передрукувати. Пере-
вірені відомості передаються користувачеві. Передаватись можуть також 
машинні носії або дані по каналах зв’язку. 

Слід мати на увазі, що в конкретних умовах розглянутий технологічний 
процес обробки інформації в пакетному режимі може доповнюватися й ін-
шими операціями. Наприклад, операцією об’єднання масивів, якщо вони 
формуються окремо, а далі мають використовуватись або передаватись ра-
зом, операцією розмноження результатних відомостей, якщо необхідно ма-
ти кілька примірників і т. ін. 

При застосуванні пакетного режиму, крім технології розв’язування 
конкретних задач, як окрема розглядається технологія ведення масивів но-
рмативно-довідкової інформації. Для виконання такої роботи признача-
ються окремі спеціалісти, які мають вносити необхідні корективи в зазна-
чені масиви з метою підтримання їх в актуальному стані. 

Схему технологічного процесу формування і ведення масивів нормати-
вно-довідкової інформації при обробці інформації в пакетному режимі 
представлено на рис. 6.3. 
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Рис. 6.3. Схема технологічного процесу формування і ведення масивів 
нормативно-довідкової інформації. Аркуш 1 
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Òåìà 7. Àâòîìàòèçàö³ÿ óïðàâë³ííÿ òðóäîâèìè ðåñóðñàìè 
íà ð³âí³ ï³äïðèºìñòâà 

Ìåòà çàíÿòü 

Мета занять — це набуття практичних навичок вибору проект-
них рішень щодо організації автоматизованого розв’язування еко-
номічних задач управління трудовими ресурсами на підприємствах 
різних форм власності в умовах функціонування комп’ютерних ін-
формаційних систем. 

Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè 

Мета розробки і впровадження нових інформаційних технологій 
у практику управління трудовими ресурсами на рівні промислового 
підприємства — це вдосконалення управління працею на базі сучас-
них обчислювальних засобів і математичного апарату, забезпечення 
активного впливу праці на підвищення ефективності управління. 

Слід пам’ятати, що функціонування інформаційної системи в 
УТР спрямоване на автоматизоване виконання всіх економічних ро-
зрахунків з управління цим видом ресурсів. 

ІС в УТР на підприємстві будується за функціональним принци-
пом, тобто в її структурі виділяються комплекси економічних задач і 
задачі з праці. 

У технологічному процесі автоматизованої обробки інформації з 
УТР виокремлюють операції збирання і передачі даних, їх уведення до 
ЕОМ і формування масивів, арифметичної і логічної обробки тощо. 

З метою поглибленого вивчення дисципліни, а також надбання 
практичних навичок з автоматизації економічних розрахунків щодо 
управління трудовими ресурсами підприємства навчальним планом 
з цієї теми передбачене виконання кількох лабораторних робіт як у 
комп’ютерному класі університету під керівництвом викладача, так 
і студентом самостійно. Лабораторні роботи виконуються на базі 
сучасних пакетів прикладних програм (наприклад, «Галактика», 
«1С-Заробітна плата і кадри», «БЕСТ»), табличних і текстових про-
цесорів (EXCEL, WORD). Обчислювальним середовищем цих паке-
тів є ПЕОМ та операційна система Windows. 

Навчальні завдання з лабораторних робіт складено у вигляді лабо-
раторного практикуму. Він починається з лабораторної роботи щодо 
визначення можливості використання табличних процесорів для ав-
томатизації інформаційних процесів управління трудовими ресурса-
ми підприємства (завдання 7.1—7.27). Методичні поради щодо вико-
ристання табличного процесора EXCEL наведено в додатку 12. 

Наступна лабораторна робота проводиться з використанням нав-
чального АРМ економіста з праці (завдання 7.28), пакетів приклад-
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них програм «Галактика» або «1С-Заробітна плата та кадри» (за-
вдання 7.29—7.32). Студент повинен навчитися працювати в режимі 
діалогу «ПЕОМ — користувач», а також вивчити можливості паке-
тів з автоматизації функцій нормування, планування, обліку й конт-
ролю фонду споживання підприємства та управління персоналом. 
Методичні поради щодо використання пакета прикладних програм 
«Галактика» наведено в додатку 13. 

Лабораторні роботи виконуються в аудиторії і комп’ютерному 
класі. 

Перша (завдання 7.1—7.27) та друга лабораторна роботи (завдан-
ня 7.28) виконуються у такій послідовності: 

• кожний студент отримує індивідуальне завдання; 
• складає документи «Опис постановки задачі», «Опис алго- 

ритму»; 
• визначає склад і описує зміст інформаційного забезпечення  

задачі; 
• розробляє схему технологічного процесу; 
• розробляє контрольний приклад; 
• виконує автоматизоване розв’язування задачі; 
• складає і захищає звіт. 
Звіт про виконані лабораторні роботи має містити: 
• титульний лист; 
• зміст; 
• опис постановки задачі; 
• опис алгоритму; 
• опис інформаційного забезпечення; 
• схему технологічного процесу розв’язування задачі та її опис; 
• контрольний приклад; 
• додатки (машинограми, структури баз даних тощо). 
Документи «Опис постановки задачі», «Опис алгоритму» та 

«Опис інформаційного забезпечення» складаються згідно з вимога-
ми кервіних документів, а саме: РД 50-34.698-90 «Методические 
указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и ру-
ководящих документов на автоматизированные системы. Автомати-
зированные системы. Требования к содержанию документов». — 
М.: Изд-во стандартов, 1991. — С. 4—6; 22—26; 27—31. 

Звіт передається керівникові курсу, який визначає повноту і як-
ість виконаного завдання. Студент повинен відповісти на запитання 
викладача стосовно виконаної роботи. 

Друга лабораторна робота (завдання 7.29—7.32) виконується в 
такій послідовності: 

• студент знайомиться з функціональними можливостями пакета 
прикладних програм та відповідного модуля; 

• вивчає меню модуля; 
• вивчає структуру та зміст інформаційної бази модуля; 
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• знайомиться з технологією розв’язування задач; 
• отримує індивідуальне завдання щодо формування звітності з 

УТР; 
• виконує завдання на ПЕОМ; 
• складає і захищає звіт. 
Звіт з цієї лабораторної роботи має містити: 
• титульний лист; 
• зміст; 
• опис функціональних можливостей ППП; 
• опис функціональних можливостей модуля; 
• опис меню модуля; 
• опис структури та змісту інформаційної бази модуля; 
• опис технології розв’язування задачі; 
• додатки (структура та зміст ІБ, контрольний приклад, машино-

грами тощо). 

Ïëàí ïðàêòè÷íèõ ³ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò 

1. Організація автоматизованого розв’язування задач із забез-
печення виробництва трудовими ресурсами. 

2. Інформаційна база задач. 
3. Методика й алгоритми розв’язування задач з визначення 

норм часу. 
4. Методика й алгоритми розв’язування задач з визначення ре-

жимів роботи устаткування та норм часу за нормативами. 
5. Методика й алгоритми розв’язування задач з визначення 

трудових нормативів і норм оплати праці.  
6. Методика й алгоритми розв’язування задач з визначення 

трудомісткості виробничої програми підприємства. 
7. Методика й алгоритми розв’язування задач з визначення 

планової чисельності працюючих. 
8. Методика й алгоритми розв’язування задач з визначення 

планового фонду споживання (оплати праці). 
9. Методика й алгоритми розв’язування задач з контролю та 

обліку нарахованої заробітної плати. 
10. Методика й алгоритми розв’язування задач з контролю та 

обліку утримань із заробітної плати. 
11. Методика й алгоритми розв’язування задач з контролю та 

обліку розрахунків з працюючими. 
12. Методика й алгоритми розв’язування задач з аналізу продук-

тивності праці на підприємстві.  
13. Методика й алгоритми розв’язування задач з аналізу забез-

печеності та використання робочої сили. 
14. Методика й алгоритми розв’язування задач з аналізу викори-

стання коштів на оплату праці. 
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15. Методика й алгоритми розв’язування задач з управління пе-
рсоналом підприємства. 

16. Особливості організації технологічного процесу обробки ін-
формації з праці на ПЕОМ. 

Ë³òåðàòóðà 

1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: 
Учебник / Под ред. проф. Г. А. Титаренко. — М.: Компьютер, ЮНИТИ, 
1998. — 400 с. 

2. АСУ — труд: Учеб. пособие для вузов / А. Н. Романов, Г. А. Тита-
ренко, Б. Л. Гордон и др.; Под ред. Г. А. Титаренко. — М.: Экономика, 
1991. — 142 с. 

3. Информационные системы в экономике / Под ред. В. В. Дика. — М.: 
Финансы и статистика, 1991. — 272 с. 

4. Компьютеризация информационных процессов на промышленных 
предприятиях / В. Ф. Сытник, Х. Срока, Н. В. Ерёмина и др. — К.: Техника; 
Катовице: Экон. акад. им. Короля Адамецкого, 1991. — 215 с.  

5. Научные основы организации управления и построения АСУ / Под 
ред. В. Л. Бройдо, В. С. Крылова. — 2-е изд. перераб. — М.: Высш. шк., 
1990. — 192 с. 

6. Писаревська Т. А. Інформаційні системи в управлінні трудовими ре-
сурсами: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1997. — 252 с. 

7. Писаревская Т. А., Писаревский А.О. АРМ бухгалтера расчетного  
сектора. — К.: Знание, 1992. — 16 с. 

8. РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная техно-
логия. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизиро-
ванные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 
документов. — М.: Изд-во стандартов, 1991. — 39 с. 

Òåðì³íîëîã³÷íèé ñëîâíèê 

Аналіз ТРП — система економічної оцінки стану трудових ресу-
рсів підприємства за певний період. 

Контроль ТРП — система спостережень і перевірки процесу 
функціонування трудових ресурсів підприємства з метою встанов-
лення відхилень від заданих ним параметрів. 

Нормування трудових показників (ТРП) — процес установлен-
ня об’єктивно необхідних витрат живої праці на виконання одиниці 
конкретного виду робіт. 

Облік ТРП — процес, що складається з операцій нагляду, вимі-
рювання, реєстрації, обробки і передачі апарату управління підпри-
ємства інформації про фактичний стан його трудових ресурсів. 

Персонал — штатний склад кваліфікованих працівників підпри-
ємства. 
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Планування ТРП — процес визначення, коли, де, скільки, якої 
якості і якої вартості потрібно об’єкту управління трудових ресурсів 
для реалізації своїх завдань. 

Íàâ÷àëüí³ çàâäàííÿ äëÿ ïðàêòè÷íèõ ³ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò 

Çàâäàííÿ 7.1. Машинограма розрахунку зміни чисельності основних робі-
тників ________ цеху за ________ квартал _________ року містить такі ре-
квізити: 

• код цеху; 
• назву та код професії; 
• чисельність основних робітників — планову, фактичну, планову ско-

риговану; 
• коефіцієнт виконання плану; 
• відхилення чисельності: лишок (+) або нестача (–) — абсолютний 

або відносний. 
Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (дода-

ток 14 ), після розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну ро-
боту №1 (з використанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з 
лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.2. Машинограма нарахування заробітної плати працюючим за 
дні чергової відпустки по ______ підприємству за ______ місяць ______ 
року містить такі реквізити: 

• прізвище і код працюючого; 
• кількість днів відпустки; 
• сума нарахованої в поточному році заробітної плати; 
• сума нарахованої ЗП за дні відпустки. 
Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (дода-

ток 14), після розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну ро-
боту №1 (з використанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з 
лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.3. Машинограма контролю за виконанням норм виробітку по 
підприємству за ____ квартал ____ року містить такі реквізити: 

• назва і код професії; 
• код цеху; 
• код дільниці; 
• виробіток — фактичний, плановий; 
• відсоток виконання норм. 
Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (дода-

ток 14), після розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну ро-
боту №1 (з використанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з 
лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.4. Машинограма розрахунку планового фонду оплати праці на 
виконання виробничої програми ____ цеху за ____ квартал ____ року міс-
тить такі реквізити: 
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• код та назва цеху; 
• код дільниці; 
• код категорії персоналу; 
• назва та код професії; 
• фонд основної заробітної плати; 
• код виду додаткової ЗП; 
• відсоток додаткової ЗП; 
• сума додаткової ЗП; 
• плановий фонд оплати праці. 
Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (дода-

ток 14), після розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну ро-
боту №1 (з використанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з 
лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.5. Машинограма — розрахункова відомість по _____ за _____ 
місяць _____ року містить такі реквізити: 

• код цеху;  
• код дільниці; 
• прізвище і код працюючого; 
• номер документа; 
• назва та код виду нарахувань або утримань; 
• відпрацьовано — днів, годин; 
• сума — нараховано; 
• сума — утримано; 
• сума до сплати (боргу). 
Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (дода-

ток 14 ), після розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну ро-
боту №1 (з використанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з 
лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.6. Машинограма розрахунку планової трудомісткості вироб-
ничої програми підприємства на _____ рік містить такі реквізити: 

• назва і код професії; 
• розряд робіт; 
• нормативна трудомісткість виробничої програми (у людино-годи-

нах): на рік і за кварталами року; 
• планове виконання норм виробітку (у відсотках): на рік і за кварта-

лами року; 
• планова трудомісткість виробничої програми (у людино-годинах): на 

рік і по кварталах року. 
Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (дода-

ток 14), після розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну ро-
боту №1 (з використанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з 
лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.7. Машинограма розрахунку нормативної трудомісткості вико-
нання виробничої програми _______ цеху за _______ рік містить такі рекві-
зити: 
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• назва та код виробу; 
• код цеху; 
• код дільниці; 
• зведена норма витрат часу на один виріб; 
• виробнича програма цеху на рік та за кварталами; 
• нормативна трудомісткість виробничої програми цеху на рік та за 

кварталами. 
Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (дода-

ток 14), після розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну ро-
боту №1 (з використанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з 
лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.8. Машинограма розрахунку нормативного фонду оплати пра-
ці на виконання виробничої програми _____ цеху за ____ рік містить такі 
реквізити: 

• назва і код професії; 
• назва та код виробу; 
• код цеху; 
• зведена розцінка на один виріб; 
• виробнича програма цеху на рік та за кварталами; 
• нормативний фонд оплати праці на виконання виробничої програми 

цеху на рік та за кварталами. 
Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (додаток 14), 

після розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну роботу №1 (з ви-
користанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.9. Машинограма розрахунку зведеної розцінки на повне виго-
товлення ______ виробу містить такі реквізити: 

• код і назва професії; 
• розряд робіт; 
• код деталі; 
• кількість деталей в одному виробі; 
• розцінка на одну деталь; 
• зведена розцінка на виріб. 
Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (дода-

ток 14), після розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну ро-
боту №1 (з використанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з 
лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.10. Машинограма розрахунку зведеної норми витрат часу на 
повне виготовлення ______ виробу містить такі реквізити: 

• код і назва професії; 
• розряд робіт; 
• назва і код виду устаткування; 
• код деталі; 
• кількість деталей в одному виробі; 
• норма витрат часу на одну деталь (у станко- та людино-годинах); 
• зведена норма витрат часу на виріб ( у станко- та людино-годинах). 
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Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (дода-
ток 14), після розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну ро-
боту №1 (з використанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з 
лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.11. Машинограма нарахування заробітної плати робітникам з 
відрядною оплатою праці по________ цеху за ________ місяць _______ ро-
ку містить такі реквізити: 

• код цеху; 
• код дільниці; 
• прізвище і код робітника; 
• код і назва виду робіт; 
• обсяг виконаних робіт; 
• відпрацьовано — днів, годин; 
• на одиницю робіт — норма часу і розцінка; 
• на виконаний обсяг робіт — нормативна трудомісткість і заробітна плата. 
Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (дода-

ток 14), після розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну ро-
боту №1 (з використанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з 
лабораторної роботи. 

Завдання 7.11. Машинограма розрахунку планової потреби у виробни-
чих робітниках за професіями на виконання квартальної виробничої про-
грами підприємства містить такі реквізити: 

• рік; 
• квартал; 
• назва і код професії; 
• розряд; 
• планова трудомісткість виробничої програми на квартал та по місяцях; 
• фонд робочого часу одного робітника на квартал та по місяцях; 
• планова потреба у робітниках на виконання виробничої програми за 

квартал та по місяцях. 
Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (дода-

ток 14), після розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну ро-
боту №1 (з використанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з 
лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.12. Машинограма розрахунку нормативної трудомісткості ви-
робничої програми підприємства на ______ рік містить такі реквізити: 

• назва та код професії; 
• розряд робіт; 
• назва та код виробу; 
• зведена норма витрат часу на один виріб (у людино-годинах); 
• план виготовлення виробів на рік та за кварталами; 
• нормативна трудомісткість виробничої програми — річна та в по- 

квартальному розрізі. 
Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (дода-

ток 14 ), після розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну ро-
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боту №1 (з використанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з 
лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.13. Машинограма розрахунку забезпеченості основними робі-
тниками виконання виробничої програми підприємства за_______ квар-
тал_____ року містить такі реквізити: 

• назва та код виробничого підрозділу; 

• назва та код професії; 

• планова чисельність робітників; 

• фактична чисельність робітників; 

• відхилення чисельності: лишок (+), нестача (–); 

• коефіцієнт забезпеченості. 
Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (дода-

ток 14), після розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну ро-
боту №1 (з використанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з 
лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.14. Машинограма розрахунку відхилень сум фактично нарахо-
ваної заробітної плати від планового фонду оплати праці_______ цеху за 
_______квартал _____ року містить такі реквізити: 

• код цеху; 

• код дільниці; 

• назва та код професії; 

• назва та код виду нарахувань; 

• плановий фонд оплати праці; 

• фактично нараховано заробітної плати; 

• відхилення (+, –). 
Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (дода-

ток 14), після розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну ро-
боту №1 (з використанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з 
лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.15. Машинограма розрахунку планового фонду премій та до-
плат по підприємству на ______ рік містить такі реквізити: 

• назва та код категорії персоналу; 
• код цеху; 
• назва та код виду премій або доплат; 
• плановий відсоток премій або доплат; 
• основний фонд оплати праці на рік та за кварталами; 
• плановий фонд премій та доплат на рік та за кварталами. 
Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (дода-

ток 14), після розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну ро-
боту №1 (з використанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з 
лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.16. Машинограма нарахування заробітної плати робітникам з 
погодинною оплатою праці по ____ цеху за ______ місяць _____ року міс-
тить такі реквізити: 
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• код дільниці; 
• прізвище і табельний номер робітника; 
• годинна тарифна ставка; 
• фактично відпрацьований час; 
• коефіцієнт доплат; 
• сума нарахованої заробітної плати. 
Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (дода-

ток 14), після розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну ро-
боту №1 (з використанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з 
лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.17. Машинограма розрахунку зведених норм витрат часу на 
виготовлення _____ виробу за видами устаткування містить такі реквізити: 

• код деталі; 
• назва і код виду устаткування; 
• кількість деталей певного виду у виробі; 
• норма витрат часу (у станко-годинах): 

− на одну деталь; 
− на всі деталі певного виду, що містяться у виробі; 
− на виріб. 

Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (додаток 14), пі-
сля розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну роботу №1 (з вико-
ристанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.18. Машинограма розрахунку нормативної трудомісткості ви-
робничої програми по групах устаткування і професіях за _______ місяць 
______ року містить такі реквізити: 

• назва і код деталі; 
• код групи устаткування; 
• код професії; 
• норма витрат часу на одну деталь у станко-годинах; 
• норма витрат часу на одну деталь у людино-годинах; 
• кількість деталей, що належить виробити; 
• трудомісткість виробничої програми у станко-годинах; 
• трудомісткість виробничої програми у людино-годинах. 
Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (дода-

ток 14), після розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну ро-
боту №1 (з використанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з 
лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.19. Машинограма розрахунку нормативного фонду заробітної 
плати на виробничу програму____ цеху по професіях і розрядах за _______ 
місяць ______ року містить такі реквізити: 

• код дільниці; 
• назва і код деталі; 
• назва і код професії; 
• розряд; 
• розцінка на деталь; 
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• кількість деталей, що належить виробити; 
• нормативний фонд оплати праці.  
Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (дода-

ток 14), після розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну ро-
боту №1 (з використанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з 
лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.20. Машинограма розрахунку планового фонду оплати праці 
на виконання виробничої програми ______ цеху за _____ місяць ______ 
року містить такі реквізити: 

• код цеху; 
• код дільниці; 
• назва та код категорії персоналу; 
• назва та код професії; 
• фонд основної заробітної плати; 
• плановий відсоток додаткової заробітної плати; 
• фонд додаткової заробітної плати; 
• плановий фонд оплати праці. 
Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (дода-

ток 14), після розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну ро-
боту №1 (з використанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з 
лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.21. Машинограма розрахунку нормативного фонду оплати 
праці на виконання виробничої програми _____ цеху за _______ рік містить 
такі резвізити: 

• назва та код виробу; 
• код професії; 
• виробнича програма цеху; 
• зведена норма витрат часу на виготовлення виробу; 
• зведена розцінка на виготовлення виробу; 
• нормативна трудомісткість виробничої програми; 
• нормативний фонд оплати праці на виконання виробничої програми. 
Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (дода-

ток 14), після розв’язування якої вона друкується. Виконати лабораторну 
роботу №1 (з використанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з 
лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.22. Машинограма визначення фонду оплати праці ______ бри-
гади за фактично виконаний в поточному місяці ______ року обсяг робіт 
містить такі реквізити: 

• назва та код цеху; 
• код дільниці; 
• прізвище та код бригадира; 
• вид та обсяг виконаних робіт; 
• відрядна розцінка за одиницю виконаних робіт; 
• норма витрат часу на одиницю виконаних робіт; 
• нарахований фонд оплати праці за виконаний обсяг робіт; 
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• нормативна трудомісткість виконаного обсягу робіт. 
Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (дода-

ток 14), після розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну ро-
боту №1 (з використанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з 
лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.23. Машинограма розрахунку економії нормативного часу на 
виконання виробничої програми ______ цеху за _______ квартал ______ 
року містить такі показники: 

• назва і код деталі; 
• код технологічної операції; 
• планове зниження норми витрат часу на детале-операцію (у хвилинах); 
• план виготовлення деталей по місяцях кварталу; 
• економія нормативного часу на виконання виробничої програми цеху 

в цілому за квартал та по місяцях кварталу. 
Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (дода-

ток 14), після розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну ро-
боту №1 (з використанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з 
лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.24. Машинограма обліку наявності та руху пресоналу в ____ 
установі за ______ квартал _____ року містить такі реквізити: 

• назва та код категорії персоналу; 
• назва та код професії; 
• чисельність персоналу: 

− стало; 
− було; 
− прийнято; 
− звільнено. 

Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (дода-
ток 14), після розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну ро-
боту №1 (з використанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з 
лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.25. Машинограма використання робочого часу по ______ цеху 
за _______ квартал ____ року містить такі реквізити: 

• код дільниці; 
• елемент витрат робочого часу; 
• витрати часу за планом — разом та на одного робітника; 
• витрати часу фактично — разом та на одного робітника; 
• відхилення. 
Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (дода-

ток 14), після розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну ро-
боту №1 (з використанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з 
лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.26. Машинограма для аналізу кваліфікаційного складу робіт-
ників ______ цеху за _______ рік містить такі реквізити: 

• бригада; 
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• назва і код професії; 
• середній плановий розряд робіт; 
• середній фактичний розряд робітників; 
• відповідність: 

− рівні; 
− більше;  
− менше. 

Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (додаток 14), 
після розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну роботу №1 (з ви-
користанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.27. Машинограма з аналізу використання фонду оплати праці 
по ______ підприємству за _______ рік містить такі реквізити: 

• назва і код професії; 
• назва і код виробничого підрозділу; 
• чисельність робітників — фактична і планова; 
• фонд оплати праці — плановий і фактичний; 
• середня заробітна плата — фактична і планова. 
Розробити ескіз (форму) машинограми; вибрати назву задачі (дода-

ток 14), після розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну ро-
боту №1 (з використанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з 
лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 7.28. Лабораторна робота № 1. Дані для виконання лабораторної 
роботи містяться в таблицях 4.1—4.3 (стор. 43—46). Одержати у викладача 
варіант свого завдання. Робота виконується у такій послідовності: 

• включити ПЕОМ; 
• після завантаження DOS, Norton Commander перейти на диск D: до 

каталогу \ KARAT шляхом уводу до ПЕОМ команди: 
D:CD\KARAT 

• викликати програми шляхом набору команди: 
LR.bat 

• на екрані дисплея з’явиться спочатку заставка СУБД «КАРАТ», а по-
тім головне меню навчального АРМ, яке має такий вигляд: 

14. Студент ___________________ 
15. Трудомісткість  .... [TR]=____ 
16. Застосування     …. [SS]=____ 
17. План випуску     .... [PL]=____ 
18. Відомість М11 
19. Відомість М131 
20. Вихід 
• пункти меню виконуються за чергою в режимі діалогу ПЕОМ — 

студент, для чого за допомогою клавіш управління необхідно підвести ма-
ркер (світловий рядок) спочатку до пункту 1, потім 2, 3 і так далі, та натис-
нути клавішу [Enter]. При цьому, виконуючи черговий пункт, слід звертати 
увагу на підказки, що з’являються на екрані дисплея. 
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Потрібно: виконати розрахунки на ПЕОМ і скласти звіт з лабораторної 
роботи. 

Çàâäàííÿ 7.29. Лабораторна робота № 2. Модуль «Зарплата» пакета прик-
ладних програм «Галактика». 

Потрібно: ознайомитися зі структурою та змістом меню модуля; озна-
йомитися зі структурою та змістом інформаційної бази модуля; ознайоми-
тися з технологією ведення інформаційних масивів; отримати назву звіту у 
викладача; підготувати інформаційну базу і сформувати звіт; скласти звіт 
про виконану роботу. 

Çàâäàííÿ 7.30. Лабораторна робота № 2. Модуль «Облік і управління кад-
рами» пакета прикладних програм «Галактика». 

Потрібно: ознайомитися зі структурою та змістом меню модуля; ознайоми-
тися зі структурою та змістом інформаційної бази модуля; ознайомитися з тех-
нологією ведення особистої картки; отримати назву звіту у викладача; підготу-
вати інформаційну базу і сформувати звіт; скласти звіт про виконану роботу. 

Çàâäàííÿ 7.31. Модуль «1С: Розрахунок» пакета прикладних програм «1С 
— Зарплата і кадри». 

Потрібно: ознайомитися зі структурою та змістом меню модуля; ознайоми-
тися зі структурою та змістом інформаційної бази модуля; ознайомитися з тех-
нологією ведення інформаційних масивів; отримати назву звіту у викладача; під-
готувати інформаційну базу і сформувати звіт; скласти звіт про виконану роботу. 

Çàâäàííÿ 7.32. Модуль «1С: Кадри» пакета прикладних програм «1С — 
Зарплата і кадри». 

Потрібно: ознайомитися зі структурою та змістом меню модуля; ознайоми-
тися зі структурою та змістом інформаційної бази модуля; ознайомитися з тех-
нологією ведення інформаційних масивів; отримати назву звіту у викладача; під-
готувати інформаційну базу і сформувати звіт; скласти звіт про виконану роботу. 

Çàâäàííÿ äëÿ ïåðåâ³ðêè çíàíü 

Приклад складання документа «Опис постановки задачі» наведено на 
стор. 27, документа «Опис алгоритму» — на стор. 31. Опис інформаційного 
забезпечення наведено на стор. 47, технологію автоматизованого розв’я-
зування задачі — на стор. 64 цього посібника. 

Òåìà 8. Àâòîìàòèçàö³ÿ óïðàâë³ííÿ òðóäîâèìè 
ðåñóðñàìè â óñòàíîâàõ 

Ìåòà çàíÿòü 

Мета занять — набуття практичних навичок вибору проектних 
рішень щодо організації автоматизованого розв’язування комплексів 
економічних задач з управління трудовими ресурсами в районних та 
місцевих органах влади, міністерствах та відомствах в умовах функ-
ціонування комп’ютерних інформаційних систем. 
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Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè 

Мета розробки і впровадження нових інформаційних технологій 
у практику управління трудовими ресурсами на середньому рівні 
управління (рівні галузевих міністерств та відомств, районних відді-
лів соціального забезпечення населення тощо) — це вдосконалення 
управління трудовим потенціалом країни на базі сучасних обчислю-
вальних засобів і математичного апарату, забезпечення активного 
впливу праці на підвищення ефективності управління. 

Слід мати на увазі, що функціонування інформаційної системи в 
УТР спрямоване на автоматизоване виконання всіх економічних ро-
зрахунків з управління цим видом ресурсів. 

ІС в УТР в міністерствах, відомствах і т. ін. створюються за ор-
ганізаційним принципом. Тобто в її структурі виокремлюються 
комплекси економічних задач і окремі задачі з управління трудови-
ми ресурсами, які розв’язуються в тому чи іншому структурному 
підрозділі організації. 

У технологічному процесі автоматизованої обробки інформації з УТР 
на рівні міністерств, відомств та ін. виокремлюють операції збору і пере-
дачі даних, їх уведення до ЕОМ і формування масивів, арифметичної і 
логічної обробки тощо. Особлива увага звертається на необхідність ав-
томатизації операцій збору та передачі інформації, оскільки джерелом 
вхідної інформації в комп’ютерних ІС цього рівня є підприємства. 

Навчальним планом дисципліни з цієї теми передбачено прове-
дення практичних занять, метою яких є визначення структури інфо-
рмаційної системи певної установи, а також проведення лаборатор-
ної роботи з використанням табличного процесора EXCEL. 

Лабораторна робота виконується в аудиторії і комп’ютерному 
класі в такій послідовності: 

• кожний студент отримує індивідуальне завдання; 
• складає документи «Опис постановки задачі», «Опис алгоритму»; 
• визначає склад і описує зміст інформаційного забезпечення задачі; 
• розробляє схему технологічного процесу; 
• розробляє контрольний приклад; 
• виконує автоматизоване розв’язування задачі; 
• складає і захищає звіт. 
Звіт з виконаної лабораторної роботи має містити: 
• титульний лист; 
• зміст; 
• опис постановки задачі; 
• опис алгоритму; 
• опис інформаційного забезпечення; 
• схему технологічного процесу розв’язування задачі та її опис; 
• контрольний приклад; 
• додатки (машинограми, структури баз даних тощо). 
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Документи «Опис постановки задачі», «Опис алгоритму» та 
«Опис інформаційного забезпечення» складаються згідно з вимога-
ми кервіних докуметів, а саме: РД 50-34.698-90 «Методические ука-
зания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руко-
водящих документов на автоматизированные системы. Автоматизи-
рованные системы. Требования к содержанию документов». — М.: 
Изд-во стандартов,1991. — С. 4—6; 22—26; 27—31. 

Звіт передається керівникові курсу, який визначає повноту та як-
ість виконаного завдання. Студент повинен відповісти на запитання 
викладача стосовно виконаної роботи. 

Ïëàí ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü ³ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò 

1. Склад і загальна характеристика комплексів економічних за-
дач з управління трудовими ресурсами, які розв’язуються в устано-
вах соціального захисту населення. 

2. Склад і загальна характеристика комплексів економічних за-
дач з управління трудовими ресурсами, які розв’язуються в устано-
вах соціального страхування.  

3. Склад і загальна характеристика комплексів економічних за-
дач з управління трудовими ресурсами, які розв’язуються в галузе-
вих міністерствах і відомствах. 

4. Склад і загальна характеристика комплексів економічних за-
дач з управління трудовими ресурсами, які розв’язуються в Мініс-
терстві праці та Міністерстві соціального захисту населення. 

5. Інформаційні зв’язки задач. 
6. Специфіка створення інформаційної бази. 
7. Методика й алгоритми розв’язування типових економічних 

задач з пенсійного забезпечення громадян. 
8. Методика й алгоритми розв’язування типових економічних 

задач з обліку і контролю за надходженням та використанням кош-
тів Пенсійного фонду України. 

9. Методика й алгоритми розв’язування типових економічних 
задач з обліку і контролю за надходженням та використанням кош-
тів інших фондів соціального захисту населення. 

10. Технологічні процеси збору і обробки інформаціїї з УТР в 
умовах автоматизаціії розрахунків. 

Ë³òåðàòóðà 

1. Автоматизированная информационная система социального обеспе-
чения Украины АИС «Лада». Пояснительная записка. — К.: Ин-т про-
граммных систем НАН Украины, 1992. — 36 с. 

2. Автоматизированная информационная система социального обеспе-
чения Украины АИС «Лада». Подсистема «Пенсионное обслуживание». 
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Описание технологического процесса обработки данных. — К.: Ин-т про-
граммных систем НАН Украины, 1994. — 14 с. 

3. Автоматизированная информационная система социального обеспе-
чения Украины АИС «Лада». Подсистема «Пенсионное обслуживание». 
Ведение лицевых счетов. Описание постановки задачи. — К.: Ин-т про-
граммных систем НАН Украины, 1994. — 43 с. 

4. Автоматизированная информационная система социального обеспе-
чения Украины АИС «Лада». Описание организации информационной ба-
зы. — К.: Ин-т программных систем НАН Украины, 1993. — 187 с. 

5. Автоматизированная информационная система социального обеспече-
ния Украины АИС «Лада». Подсистема «Пенсионное обслуживание». Общее 
описание. — К.: Ин-т программных систем НАН Украины, 1992. — 43 с. 

6. Автоматизированная информационная система социального обеспе-
чения Украины АИС «Лада». Подсистема «Пенсионное обслуживание». 
Программно-технический комплекс «Назначение пенсий и пособий». Ру-
ководство пользователя. — К.: Ин-т программных систем НАН Украины, 
1994. — 23 с. 

7. Автоматизированные информационные технологии в экономике: 
Учебник / Под ред. проф. Г. А. Титаренко. — М.: Компьютер, ЮНИТИ, 
1998. — 400 с. 

8. АСУ — труд: Учеб. пособие для вузов / А. Н. Романов, Г. А. Тита-
ренко, Б. Л. Гордон и др.; Под ред. Г. А. Титаренко. — М.: Экономика, 
1991. — 142 с. 

9. Информационные системы в экономике / Под ред. В. В. Дика. — М.: 
Финансы и статистика, 1996. — 272 с. 

10.  Компьютерные информационные системы управленческой деятель-
ности / Под ред. проф. Г. А. Титаренко— М.: Экономическое обозрение, 
1993. — 215 с. 

11.  Научные основы организации управления и построения АСУ / Под 
ред. В. Л. Бройдо, В. С. Крылова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. 
шк., 1990. — 192 с. 

12.  Писаревська Т. А. Інформаційні системи в управлінні трудовими 
ресурсами: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1997. — 252 с. 

13.  РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная техно-
логия. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизиро-
ванные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию 
документов. — М.: Изд-во стандартов, 1991. — 39 с. 

Òåðì³íîëîã³÷íèé ñëîâíèê 

Пенсійне забезпечення — процес виплати пенсій, як правило, 
непрацюючим громадянам або членам їх сімей за рахунок спеціаль-
ного державного фонду, створеного з внесків громадян, підпри-
ємств, організацій і установ. 

Пенсійне обслуговування — процес призначення і виплати пенсій. 
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Соціальне страхування — метод надання певних послуг (меди-
чне обслуговування, виплата допомоги у випадку каліцтва чи смерті 
й т. ін.) за рахунок спеціально створеного з внесків працюючих, під-
приємств, організацій і установ фонду. 

Соціальний захист — державна підтримка малозабезпечених 
членів суспільства на прийнятному рівні життя. 

Íàâ÷àëüí³ çàâäàííÿ äëÿ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü 
³ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò 

Çàâäàííÿ 8.1. Машинограма розрахунку показників чисельності промис-
лово-виробничого персоналу _____ міністерства за ____ квартал ____ року 
містить такі реквізити: 

• код і назва підприємства: 
• показники чисельності за місяць: за планом, за звітом; 
• показники чисельності за квартал: за планом, за звітом, звіт у відсот-

ках до плану, звіт за минулий період, темпи зростання; 
• показники чисельності з початку року: за планом, за звітом, звіт у 

відсотках до плану, звіт за минулий період, темпи зростання. 
Розробити ескіз (форму) машинограми; визначити назву задачі, після 

розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну роботу (з викорис-
танням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 8.2. Машинограма розрахунку суми заробітної плати на 1 млн 
грн. реалізованої продукції по _____ міністерству за ______ місяць ___ ро-
ку містить такі реквізити: 

• код і назва підприємства; 
• сума нарахованої за місяць ЗП: за планом, за звітом, відхилення від 

плану, звіт у відсотках до плану; 
• сума нарахованої ЗП з початку року: за планом, за звітом, відхилення 

від плану, звіт у відсотках до плану, звіт за минулий рік, відхилення від 
минулого року. 

Розробити ескіз (форму) машинограми; визначити назву задачі, після 
розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну роботу (з викорис-
танням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 8.3. Довідка про контингент та витрати асигнувань на виплату 
пенсій і допомог за _____ місяць ____ року по _____ відділу соціального 
захисту містить такі реквізити: 

• назва показника (вид пенсії та допомоги); 
• кількість одержувачів: на початок року, на кінець звітного періоду, 

середньорічна, одержавших пенсію у звітному періоді; 
• фактичні витрати: 

− з початку року: всього, за 1-м способом, за 2-м способом; 
− за звітний період: всього, за 1-м способу, за 2-м способом. 

Розробити ескіз (форму) машинограми; визначити назву задачі, після 
розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну роботу (з вико-
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ристанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з лабораторної 
роботи. 

Çàâäàííÿ 8.4. Зведений реєстр відомостей на виплату пенсій і допомог за 
період з__ по___ ______ місяця ___ року по ____ відділу соціального захи-
сту містить такі реквізити: 

• назва і код відділку зв’язку; 
• кількість відомостей; 
• кількість одержувачів; 
• сума по відділку зв’язку; 
• сума разом. 
Розробити ескіз (форму) машинограми; визначити назву задачі, після 

розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну роботу (з викорис-
танням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 8.5. Звіт про виплату пенсій і допомоги за ____ місяць ___ року 
по ____ відділу соціального захисту містить такі реквізити: 

• назва і код відділку зв’язку; 
• нараховано: кількість, сума; 
• виплачено: кількість, сума; 
• не виплачено: кількість, сума. 
Розробити ескіз (форму) машинограми; визначити назву задачі, після 

розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну роботу ( з викорис-
танням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 8.6. Зведений реєстр відомостей на виплату пенсій і допомог за 
період з __ по__ _____ місяця ____ року по ____ відділу соціального захис-
ту містить такі реквізити: 

• назва і код відділку зв’язку; 
• дата оплати; 
• кількість відомостей; 
• кількість одержувачів; 
• сума по відомості й разом. 
Розробити ескіз (форму) машинограми; визначити назву задачі, після 

розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну роботу (з викорис-
танням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 8.7. Машинограма розрахунку динаміки росту продуктивності 
праці й середньої заробітної плати по ______ міністерству за ____ місяць 
___ року містить такі реквізити: 

• назва підприємства; 
• продуктивність праці за місяць: план, звіт, виконання плану у відсотках; 
• продуктивність праці з початку року: план, звіт, виконання плану у 

відсотках, відповідний період минулого року, темп зростання; 
• середньомісячна заробітна плата з преміями за місяць: план, звіт, ви-

конання плану у відсотках; 
• середньомісячна заробітна плата з преміями з початку року: план, 

звіт, виконання плану у відсотках, відповідний період минулого року, темп 
зростання. 
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Розробити ескіз (форму) машинограми; визначити назву задачі, після 
розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну роботу (з викорис-
танням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 8.8. Машинограма розрахунку приросту продукції за рахунок 
підвищення продуктивності праці по _____ міністерству за ___ квартал 
____ року містить такі реквізити: 

• назва і код підприємства; 
• зміна випуску продукції (приріст +, зменшення –): план — тис. грн., 

відсоток; звіт тис. грн., відсоток; 
• приріст продукції у % за рахунок: 

− продуктивності праці: план, звіт; 
− чисельності персоналу: план, звіт. 

Розробити ескіз (форму) машинограми; визначити назву задачі, після 
розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну роботу (з вико-
ристанням табличного процесора EXCEL). Скласти звіт з лабораторної 
роботи. 

Çàâäàííÿ 8.9. На автоматизованому робочому місці начальника відділу 
кадрів обласної лікарні згідно з даними, які містяться в особистих картках 
працюючих, формується низка довідок, у тому числі: довідка про списко-
вий склад, стаж роботи, про основну і суміжні професії, список за віком, 
список за місцем проживання та сімейним положенням, відомості про 
прийнятих працівників станом на ____ число ___ місяця ___ року та ін. 

Розробити структуру меню АРМ начальника відділу кадрів та техноло-
гічний процес обробки інформації з обліку кадрів лікарні. 

Çàâäàííÿ 8.10. На автоматизованому робочому місці інспектора районно-
го відділення Пенсійного фонду України розв’язуються задачі з обліку і 
контролю за нарахуванням внесків підприємств до Фонду, їх надходжен-
ням та використанням. 

Розробити структуру меню АРМ інспектора Пенсійного фонду району 
та технологічний процес обробки інформації на ньому. 

Çàâäàííÿ 8.11. На автоматизованому робочому місці інспектора з призна-
чення пенсій і допомоги районного відділу соціального захисту населення 
розв’язуються задачі з уведення первинних данних і зберігання їх у базі, 
аналізу права заявника на призначувану йому пенсію, вибору оптимально-
го варіанта пенсії, перерахунку пенсій тощо. 

Розробити структуру меню АРМ інспектора з призначення пенсій і до-
помог районного відділу соціального захисту населення та технологічний 
процес обробки інформації на ньому. 

Çàâäàííÿ 8.12. На автоматизованому робочому місці інспектора з ведення 
пенсійних справ районного відділу соціального захисту населення 
розв’язуються задачі з ведення особових рахунків, візування змін в особо-
вих справах, обробки списків померлих, фіксації від’їзду за кордон та ін. 

Розробити структуру меню АРМ інспектора з ведення пенсійних справ 
районного відділу соціального захисту населення та технологічний процес 
обробки інформації на ньому. 
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Çàâäàííÿ 8.13. Підготувати реферат на тему «Інформаційна система уп-
равління трудовими ресурсами району». 

Çàâäàííÿ 8.14. Підготувати реферат на тему «Інформаційна система уп-
равління трудовими ресурсами області». 

Çàâäàííÿ 8.15. Підготувати реферат на тему «Інформаційна система уп-
равління трудовими ресурсами міста». 

Çàâäàííÿ 8.16. Підготувати реферат на тему «Єдина інформаційна система 
управління трудовими ресурсами країни». 

Çàâäàííÿ 8.17. Підготувати реферат на тему «Автоматизована інформа-
ційна система соціального забезпечення в Україні АІС «Лада». Проблеми 
створення і впровадження». 

Çàâäàííÿ 8.18. Підготувати реферат на тему «Місце і роль ПЕОМ у вирі-
шенні проблеми вдосконалення пенсійного забезпечення в Україні». 

Çàâäàííÿ äëÿ ïåðåâ³ðêè çíàíü 

Приклад складання документа «Опис постановки задачі» наведено на 
стор. 27; документа «Опис алгоритму» — на стор. 31. Опис інформаційно-
го забезпечення наведено на стор. 47, технологію автоматизованого 
розв’язування задачі — на стор. 64 цього навчального посібника. 

Òåìà 9. ²íôîðìàòèçàö³ÿ ðèíêó ïðàö³ òà çàéíÿòîñò³ 

Ìåòà çàíÿòü 

Мета занять — набуття практичних навичок вибору проектних 
рішень щодо організації автоматизованого розв’язування комплексів 
економічних задач з управління ринком праці та зайнятістю насе-
лення на рівні регіонів в умовах функціонування комп’ютерних ін-
формаційних систем. 

Ìåòîäè÷í³ ïîðàäè 

Мета розробки і впровадження нових інформаційних технологій 
у практику управління ринком праці на рівні регіонів полягає в 
удосконаленні управління трудовим потенціалом країни на базі су-
часних обчислювальних засобів і математичного апарату, забезпе-
чення активного впливу праці на підвищення ефективності управ-
ління. 

ІС з управління ринком праці створюються за організаційним 
принципом. Тобто в їх структурі виокремлюються комплекси еко-
номічних задач і задачі з управління ринком праці, які розв’я-
зуються на тому чи іншому рівні в ієрархії управління. 

У технологічному процесі автоматизованої обробки інформації з 
праці на регіональному рівні виокремлюють операції збору і пере-



 97 

дачі даних, їх уведення до ЕОМ і формування масивів, арифметич-
ної і логічної обробки тощо. Особлива увага звертається на необхід-
ність автоматизації операцій збору та передачі інформації, оскільки 
джерелом вхідної інформації в комп’ютерних ІС цього рівня є підп-
риємства та організації нижчої ланки. 

Навчальним планом дисципліни з цієї теми передбачено прове-
дення практичних занять з визначення структури інформаційної си-
стеми певної установи, а також лабораторної роботи з використан-
ням табличного процесора EXCEL і пакета прикладних програм 
«Зайнятість» (або «Каштан»). 

Крім того, передбачена лабораторна робота з пошуку вакансій в 
інформаційній системі INTERNET (завдання 9.8—9.13). 

Лабораторні роботи виконуються в аудиторії і комп’ютерному 
класі в такій послідовності: 

• кожний студент отримує індивідуальне завдання; 
• складає документи «Опис постановки задачі», «Опис алгорит-

му»; 
• визначає склад і описує зміст інформаційного забезпечення за-

дачі; 
• розробляє схему технологічного процесу; 
• розробляє контрольний приклад; 
• виконує автоматизоване розв’язування задачі; 
• складає і захищає звіт . 
Звіт з виконаної лабораторної роботи (завдання 9.1—9.4) має мі-

стити: 
• титульний лист; 
• зміст; 
• опис постановки задачі; 
• опис алгоритму; 
• опис інформаційного забезпечення; 
• схему технологічного процесу розв’язування задачі та її опис; 
• контрольний приклад; 
• додатки (машинограми, структури баз даних тощо). 
Документи «Опис постановки задачі», «Опис алгоритму» та 

«Опис інформаційного забезпечення» складаються згідно з вимога-
ми керівних докуметів, а саме: РД 50-34.698-90 «Методические ука-
зания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руко-
водящих документов на автоматизированные системы. Автомати-
зированные системы. Требования к содержанию документов». — 
М.: Изд-во стандартов, 1991. — С. 4—6; 22—26; 27—31. 

Звіт з лабораторної роботи щодо використання системи 
INTERNET (завдання 9.8—9.13) складається в довільній формі. 

Звіт передається керівникові курсу, який визначає повноту і як-
ість виконаного завдання. Студент повинен відповісти на запитання 
викладача стосовно виконаної роботи. 
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Ïëàí ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü ³ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò 

1. Характеристика ринку праці та зайнятості з позицій автомати-
зації розрахунків у цій сфері. 

2. Специфіка створення, склад та зміст інформаційної бази. 
3. Методика й алгоритми розв’язування задач з обліку безробіт-

них. 
4. Методика й алгоритми розв’язування задач з планування і об-

ліку витрат на перенавчання безробітних. 
5. Методика й алгоритми розв’язування задач з обліку вакан-

сій. 
6. Методика й алгоритми розв’язування задач з аналізу стану 

ринку праці регіону. 
7. Методика й алгоритми розв’язування задач з формування мі-

сячної та квартальної статистичної звітності з працевлаштування та 
зайнятості населення. 

Ë³òåðàòóðà 

1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: 
Учебник / Под ред. проф. Г. А. Титаренко. — М.: Компьютер, ЮНИТИ, 
1998. — 400 с.  

2. Ерасов В. В., Скворцов Н. Н. Как избежать массовой безработицы. — 
Краматорск: Нац. центр производ-ти, 1994. — 110 с. 

3. Ерасов В. В., Скворцов Н. Н. Формирование рынка труда: зарубеж-
ный опыт. — Краматорск: ОПЧП «Колибри», 1994. — 100 с. 

4. Информационно-методический вестник №1. — К.: М-во труда, 
1994. — 59 с. 

5. Информационно-методический вестник № 2 (Из опыта работы Сум-
ского областного центра занятости). — К.: М-во труда, 1995. — 88 с. 

6. Компьютерные информационные системы управленческой деятель-
ности / Под ред. проф. Г. А. Титаренко— М.: Экон. обозрение, 1993. 

7. Компьютерные технологии обработки информации / Под ред. 
С. В. Назарова. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 248 с. 

Íàâ÷àëüí³ çàâäàííÿ äëÿ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü 
³ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò 

Çàâäàííÿ 9.1. Довідка «Чисельність та склад безробітних» містить такі по-
казники: зареєстровано безробітних у звітному періоді всього, з них особи, 
які займали: робочі місця; посади службовців; особи без професії та спеці-
альності; жінки; молодь віком до 28 років. 

Розробити ескіз (форму) довідки; визначити назву задачі, після 
розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну роботу з викорис-
танням табличного процесора EXCEL. Скласти звіт з лабораторної роботи. 
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Çàâäàííÿ 9.2. Довідка «Потреби підприємств у працівниках для заміщення 
вільних робочих місць і посад на кінець звітного періоду» містить такі пока-
зники: чисельність разом, у тому числі на місцях: робітничих професій; по-
сад службовців; посад, які не потребують професії та спеціальності. 

Розробити ескіз (форму) довідки; визначити назву задачі, після 
розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну роботу з викорис-
танням табличного процесора EXCEL. Скласти звіт з лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 9.3. Довідка «Склад безробітних» містить такі показники: пере-
буває на обліку на кінець звітного місяця всього, з них особи, які займали: 
робочі місця; посади керівників та інших службовців; особи без професії та 
спеціальності; жінки; молодь віком до 28 років. 

Розробити ескіз (форму) довідки; визначити назву задачі, після 
розв’язання якої вона друкується. Виконати лабораторну роботу з викорис-
танням табличного процесора EXCEL. Скласти звіт з лабораторної роботи. 

Çàâäàííÿ 9.4. Лабораторна робота. Пакет прикладних програм «Зайнятість 
(«Каштан»)». 

Потрібно: ознайомитися з функціональними можливостями пакета; 
структурою головного меню; ознайомитися зі структурою та особливостя-
ми формування інформаційної бази пакета; ознайомитися з технологією 
ведення картки безробітного; отримати індивідуальне завдання у виклада-
ча; підготувати інформаційну базу і розв’язати задачу на ПЕОМ; скласти 
звіт про виконану роботу. 

Çàâäàííÿ 9.5. На автоматизованому робочому місці економіста районного 
(міського) центру зайнятості розв’язуються задачі з: обліку громадян, які 
прийняті на роботу за направленнями служби зайнятості; обліку громадян, 
які підпадають під вивільнення на підприємствах, в організаціях і устано-
вах району (міста); формування показників місячної та квартальної статис-
тичної звітності про працевлаштування та зайнятість населення. 

Розробити структуру меню АРМ економіста районного (міського) цен-
тру зайнятості та технологічний процес обробки інформації на ньому. 

Çàâäàííÿ 9.6. На автоматизованому робочому місці бухгалтера районного 
(міського) центру зайнятості розв’язуються задачі з: обліку нарахування та 
виплати допомоги по безробіттю; обліку нарахувань та надходжень від 
підприємств, організацій та установ району (міста) внесків до фонду зайня-
тості; формування та ведення облікових регістрів та фінансової звітності 
центру. 

Розробити структуру меню АРМ бухгалтера районного (міського) цен-
тру зайнятості та технологічний процес обробки інформації на ньому. 

Çàâäàííÿ 9.7. На автоматизованому робочому місці інспектора відділу 
працевлаштування районного (міського) центру зайнятості розв’язуються 
задачі з: обліку громадян, що звернулися до служби зайнятості в пошуках 
роботи або за консультаціями; обліку вакансій (вільних робочих місць і по-
сад службовців) на підприємствах району; підбору підходящої роботи; фо-
рмування наказів з надання громадянам статусу безробітних, формування 
списків безробітних для нарахування допомоги по безробіттю. 
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Розробити структуру меню АРМ інспектора відділу працевлаштування 
районного (міського) центру зайнятості та технологічний процес обробки 
інформації на ньому. 

Çàâäàííÿ 9.8. Лабораторна робота. Розділ «Біржа праці» на Infoart, сторін-
ка http: // www.infoart.ru /misc/job/index.htm системи INTERNET. 

Потрібно: викликати систему, відшукати названий розділ, ознайомити-
ся з його змістом, знайти підходящу роботу, сформувати всі необхідні до-
кументи для отримання роботи. Скласти звіт.  

Çàâäàííÿ 9.9. Лабораторна робота. Розділ «Робота», сторінка http: // www. 
aviso. kiev. ua/ системи INTERNET. 

Потрібно: викликати систему, відшукати названий розділ, ознайомити-
ся з його змістом, знайти підходящу роботу, сформувати всі необхідні до-
кументи для отримання роботи. Скласти звіт.  

Çàâäàííÿ 9.10. Лабораторна робота. Розділ «Робота», сторінка http: // 
www. eo. kiev. ua/ системи INTERNET. 

Потрібно: викликати систему, відшукати названий розділ, ознайомити-
ся з його змістом, знайти підходящу роботу, сформувати всі необхідні до-
кументи для отримання роботи. Скласти звіт.  

Çàâäàííÿ 9.11. Лабораторна робота. Розділ «Газета “Пропоную роботу”», 
«Київ», сторінка http: // www.pro-robotu.com.ua/ системи INTERNET. 

Потрібно: викликати систему, відшукати названий розділ, ознайомити-
ся з його змістом, знайти підходящу роботу, сформувати всі необхідні до-
кументи для отримання роботи. Скласти звіт.  

Çàâäàííÿ 9.12. Лабораторна робота. Розділ «Российское кадровое агентст-
во», сторінка http: //www.rdw.ru / системи INTERNET. 

Потрібно: викликати систему, відшукати названий розділ, ознайомити-
ся з його змістом, знайти підходящу роботу, сформувати всі необхідні до-
кументи для отримання роботи. Скласти звіт.  

Завдання 9.13. Лабораторна робота. Інформаційно-пошукова система 
Lycos, сторінка http: // www.lycos.com/careers/ системи INTERNET. 

Потрібно: увійти до системи INTERNET, відшукати систему Lycos, 
ознайомитися з її головним меню, відшукати модуль «Управління персона-
лом», ознайомитися з функціональними можливостями модуля та техноло-
гією його функціонування. Скласти звіт. 

Завдання 9.14. Підготувати реферат на тему «Досвід створення та впро-
вадження комп’ютерних інформаційних систем в регіональних службах 
зайнятості». 

Завдання 9.15. Підготувати реферат на тему «Автоматизоване робоче мі-
сце інспектора міського центру зайнятості». 

Завдання 9.16. Підготувати реферат на тему «Характеристика пакетів 
прикладних програм, що використовуються для автоматизації розрахунків 
у регіональних службах зайнятості». 

Завдання 9.17. Підготувати реферат на тему «Інформаційне забезпечення 
комп’ютерних інформаційних систем регіональних служб зайнятості: про-
блеми створення і ведення». 
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Завдання для перевірки знань 

Приклад складання документа «Опис постановки задачі» наведено на 
стор. 27; документа «Опис алгоритму» — на стор. 31. Опис інформаційно-
го забезпечення наведено на стор. 47; технологію автоматизованого 
розв’язування задачі — на стор. 64 цього посібника. 

 
 

3. БЛОЧНО-МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ТА КРИТЕРІЇ 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Для активізації навчального процесу та підвищення його ефектив-
ності рекомендується рейтингова система оцінювання знань студентів. 

Метою такого педагогічного впливу є вивчення студентами ос-
новних положень теорії створення і функціонування комп’ютерних 
інформаційних систем в управлінні трудовими ресурсами країни та 
набуття практичних навичок у виборі проектних рішень щодо їх 
впровадження. 

Цілеспрямоване здійснення педагогічних засобів, пов’язаних з 
вивченням цієї дисципліни, має сприяти формуванню у студентів 
необхідних навичок спілкування з засобами обчислювальної техніки 
та формуванню думки про те, що одним з основних засобів підви-
щення ефективності управління будь-яким видом діяльності є його 
інформатизація. 

У методичному плані система блочно-модульного контролю вра-
ховує принцип особистості, персональної заінтересованості студента 
в обранні відповідної форми опрацювання навчального матеріалу з 
одного боку та керування процесом індивідуального розвитку — з 
іншого. У такий спосіб реалізується ідея про те, що особистість фор-
мує себе як суб’єкт пізнання і навчання тільки власними зусиллями, а 
тому принцип особистої, персональної заінтересованості студента у 
виборі форми опанування навчальним матеріалом є вихідним. 

Форми рейтинго-модульного керування пізнавальною діяльністю 
студента обираються з урахуванням основних рівнів засвоєння нав-
чального матеріалу (рівень знайомства, розуміння, практичного за-
стосування, творчого використання) та відповідних етапів індивіду-
альної пізнавальної діяльності студентів (оволодіння обов’язковим 
матеріалом, порівняльний аналіз існуючих інформаційних систем, 
реферування наукової літератури з відповідної теми, оригінальна 
розробка теми тощо). Таким чином, процес пізнання розгортається 
від найпростіших форм інтелектуальної діяльності, що дозволяє 
оцінювати їх у вихідних балах. 

Згідно з системою блочно-модульного контролю підсумкова оці-
нка знань студента виводиться у балах. Рейтинг студента підрахову-
ється як сума: 
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R = A + B + C + D, 

де R — максимальний іспиту становить 100 балів; R — максималь-
ний заліку становить 65 балів.  

A — бали за роботу з теоретичним матеріалом (відвідування лек-
цій, ведення конспекту, опрацювання обов’язкової літератури, уч-
асть у навчальній діяльності на лекціях). A макс. = 10 балів. 

B — бали за роботу на практичних заняттях та участь у творчих 
дискусіях. B макс. = 10 балів. 

C — бали за виконання лабораторних робіт (написання проект-
них документів («Опис постановки задачі», «Опис алгоритму»), ро-
зробка схеми технологічного процесу, визначення складу і змісту 
інформаційного забезпечення задачі, виконання розрахунків на 
ПЕОМ, оформлення звіту). C макс. = 30 балів. 

D — бали на письмовому іспиті. D макс. = 50 балів. 
Розглянемо систему блочно-модульного контролю детальніше в 

балах. 
A — бали за роботу з теоретичними матеріалами: 
1) ведення конспекту (систематичність та змістовність конспек-

ту): від 0 до 3 балів; 
2) опрацювання обов’язкової літератури: від 0 до 3 балів; 
3) участь у навчальній діяльності на лекціях (залежно від кіль-

кості відвіданих лекцій): від 0 до 4 балів. 
A макс. = 10 балів. 
B — робота на практичних заняттях: 
1) виконання завдань на практичних заняттях (залежно від кіль-

кості відвіданих занять і якості виконаних завдань): від 0 до 7 балів; 
2) участь у творчих дискусіях (обговорення варіантів рішень зав-

дань): від 0 до 3 балів. 
B макс. = 10 балів. 
C — виконання лабораторних робіт: 
1) складання документа «Опис постановки задачі» (залежно від 

відповідності керівним документам, тобто повноти): від 0 до 4 балів; 
2) складання документа «Опис алгоритму» (залежно від відповід-

ності керівним документам, тобто повноти): від 0 до 4 балів; 
3) розробка інформаційної моделі, визначення складу і змісту ін-

формаційного забезпечення задачі та його опис (залежно від повно-
ти): від 0 до 4 балів; 

4) складання схеми технологічного процесу автоматизованого розв’я-
зування задачі (залежно від повноти та правильності): від 0 до 3 балів; 

5) розв’язування задачі на ПЕОМ: від 0 до 8 балів; 
6) оформлення та захист звіту (залежно від повноти та якості): 

від 0 до 7 балів. 
C макс. = 30 балів. 
D — відповіді на письмовому іспиті: 
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1) погана відповідь (від 0 до 20 балів); 
2) посередня відповідь (від 21 до 30 балів); 
3) добра відповідь (від 31 до 40 балів); 
4) відмінна відповідь (від 41 до 50 балів). 
У білеті письмового екзамену з дисципліни міститься два теоре-

тичних питання і дві задачі. Одне питання стосується методологіч-
них основ створення комп’ютерних інформаційних систем в управ-
лінні трудовими ресурсами країни, друге — методики визначення 
економічних показників з праці в умовах функціонування інформа-
ційних систем на різних рівнях управління. Відомо, що в умовах 
функціонування комп’ютерних інформаційних систем змінюються 
посадові обов’язки економістів. Ці посадові обов’язки передусім 
пов’язані з виконанням операцій збирання, реєстрації, передачі та 
кодування інформації, виконання розрахунків на ЕОМ, перевірки та 
аналізу отриманих результатів. Тому перша задача білета пов’язана 
з питаннями формування інформаційного забезпечення систем, дру-
га стосується методики розв’язування економічних задач в комп’ю-
терних інформаційних системах. 

Поганою вважається відповідь, якщо студент не розкрив теоретичні 
питання, не розв’язав задачі або допустив багато серйозних помилок як 
у висвітленні теоретичних питань, так і в описі розв’язку задач. 

Посередньою вважається відповідь, якщо теоретичні питання розк-
рито поверхово, не розв’язано одну із задач, допущено грубі помилки 
під час розв’язування задач або допущено значну кількість помилок. 

Хорошою вважається відповідь, якщо допущено незначні помил-
ки як у розкритті теоретичних питань, так і в описі розв’язку задач, 
але кількість таких помилок невелика. 

Відмінною вважається відповідь, якщо студент повно і грунтовно 
висвітлив теоретичні питання і безпомилково розв’язав задачі. 

D макс. = 50 балів. 
Після виконання всіх видів навчальної роботи підсумкова оцінка 

студента з екзамену R (макс. = 100 балів) може бути така: 
а) «незадовільно» — до 60 балів; 
б) «задовільно» — від 61 до 80 балів; 
в) «добре» — від 81 до 90 балів; 
г) «відмінно» — від 91 до 100 балів. 
Підсумкова оцінка із заліку (R макс. = 65 балів) «зараховано» — 

більше 55 балів. 
Така форма роботи дає змогу викладачеві опосередковано впли-

вати на позааудиторну роботу студента, підвищувати ефективність 
іспитів як підсумкової форми контролю знань, створювати умови 
для поетапної підготовки студентів до них. 

Рейтингова система дозволяє студентові самостійно спланувати 
програму свого навчання з дисципліни, обрати ті форми пізнавальної 
діяльності, які найбільше узгоджуються з його особистими якостями. 
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Екзаменаційні питання 

1. Необхідність автоматизації інформаційних процесів управління тру-
довими ресурсами. 

2. Напрями створення і розвитку сучасних інформаційних технологій в 
управлінні трудовими ресурсами країни. 

3. Перспективи створення сучасних інформаційних технологій управ-
ління трудовими ресурсами країни. 

4. Основні етапи створення інформаційних систем. 
5. Класифікація управлінських інформаційних систем. 
6. Системи підтримки прийняття рішень. 
7. Інтелектуальні інформаційні системи. 
8. Експертні системи. 
9. Інформаційно-пошукові системи. 

10. Принципи створення та функціонування інформаційних систем в 
УТР. 

11. Структура ІС в управлінні трудовими ресурсами. 
12. Організація робіт зі створення, впровадження та функціонування ІС 

в УТР. 
13. Стадії й етапи створення і впровадження ІС в УТР: склад та характе-

ристика. 
14. Організаційне забезпечення інформаційних систем в УТР. 
15. Методичне і правове забезпечення інформаційних систем в УТР. 
16. Види та комплектність проектних документів на розробку й впрова-

дження ІС в УТР. 
17. Характеристика та склад проектних документів «Опис постановки 

задачі», «Опис алгоритму». 
18. Економічна ефективність інформаційних систем в УТР. 
19. Загальна характеристика інформаційного забезпечення ІС в УТР. 
20. Характеристика форм подання первинної документації та зведеної 

звітності. 
21. Засоби формалізованого опису елементів економічної інформації в 

ІС в УТР. 
22. Машинна інформаційна база ІС в УТР. 
23. Технічне забезпечення інформаційних систем в УТР. 
24. Обчислювальні мережі та їх рівні. 
25. Локальні інформаційно-обчислювальні сітки в ІС в УТР. 
26. Характеристика програмного забезпечення інформаційних систем в 

УТР. 
27. Характеристика спеціального програмного забезпечення інформа-

ційних систем в УТР. 
28. Режими обробки даних в інформаційних системах в УТР. 
29. Характеристика технологічних процесів автоматизованої обробки 

інформації в ІС в УТР. 
30. Технологія розробки програмних засобів. 
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31. Технологія баз даних. 
32. Технологія первісної організації та ведення інформаційного фо-

нду. 
33. Організація автоматизованого розв’язування задач із забезпечення 

виробництва трудовими ресурсами. 
34. Інформаційна база промислового підприємства: склад та зміст. 
35. Позамашинна інформаційна база підприємства: склад та зміст. 
36. Машинна інформаційна база підприємства: склад та зміст 
37. Склад та зміст масивів нормативно-довідкової інформації бази да-

них з праці на рівні підприємства. 
38. Склад та зміст масивів оперативної інформації бази даних з праці 

на рівні підприємства. 
39. Методика та алгоритми розв’язування задач з визначення трудових 

нормативів і норм оплати праці. 
40. Методика та алгоритми розв’язування задач з визначення норм ча-

су на виробництво одиниці продукції (робіт, послуг). 
41. Методика та алгоритми розв’язування задач з визначення режимів 

роботи устаткування і норм часу за нормативами. 
42. Методика та алгоритми розв’язування задач з планування трудових 

показників підприємства. 
43. Методика та алгоритми розв’язування задач з визначення трудоміс-

ткості виробничої програми підприємства. 
44. Методика та алгоритми розв’язування задач з визначення фонду 

оплати праці підприємства. 
45. Методика та алгоритми розв’язування задач з визначення фонду 

робочого часу підприємства. 
46. Методика та алгоритми розв’язування задач з визначення планової 

чисельності працюючих на підприємстві. 
47. Методика та алгоритми розв’язування задач з обліку і контролю 

нарахувань заробітної плати. 
48. Методика та алгоритми розв’язування задач з аналізу трудових по-

казників підприємства. 
49. Методика та алгоритми розв’язування задач для аналізу забезпече-

ності виробничої програми виробничим персоналом. 
50. Методика та алгоритми розв’язування задач для аналізу викорис-

тання норм часу на виробництво продукції. 
51. Методика та алгоритми розв’язування задач для аналізу викорис-

тання коштів на оплату праці. 
52. Методика та алгоритми розв’язування задач для аналізу продукти-

вності праці. 
53. Методика та алгоритми розв’язування задач з управління персо-

налом. 
54. Організація автоматизованого розв’язування задач з пенсійного за-

безпечення громадян. 
55. Інформаційне забезпечення ІС «Пенсійне обслуговування». 
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56. Методика та алгоритми розв’язування задач з пенсійного забезпе-
чення громадян. 

57. Організація автоматизованого розв’язування задач з працевлашту-
вання громадян. 

58. Інформаційне забезпечення комплексів задач з працевлаштування 
громадян. 

59. Методика та алгоритми розв’язування задач з працевлаштування 
громадян. 

60. Особливості технологічного процесу обробки інформації з праці на 
ПЕОМ. 

 
 

Приклади екзаменаційних задач 

Задача №1 
до екзаменаційного білета № Х 

Заробітна плата працюючих згідно з діючим законодавством на-
раховується за такими видами: відрядна форма оплати праці, пого-
динна форма оплати праці, нарахування ЗП за дні хвороби, нараху-
вання ЗП за керівництво бригадою та ін., всього до 40 видів нараху-
вань.  

Крім того, у країні діє близько 15 видів утримань і внесків із ЗП 
працюючих, у тім числі прибутковий податок з громадян, внески до 
Пенсійного фонду, внески до Фонду зайнятості тощо. 

Розробити класифікатор видів нарахувань, утримань та внесків 
так, щоб забезпечити розподіл видів нарахувань та утримань. 

Задача №2 
до екзаменаційного білета № Х 

Машинограма розрахунку зміни чисельності основних робітни-
ків _____ цеху за _____ квартал ____ року містить такі реквізити:  

• код цеху; 
• назва та код професії; 
• чисельність основних робітників — планова, фактична, плано-

ва скоригована; 
• коефіцієнт виконання плану; 
• відхилення чисельності: лишок (+) або нестача (–) — абсолют-

ний або відносний. 
Потрібно: розробити ескіз (форму) машинограми; назвати та 

охарактеризувати задачу, під час роз’язування якої вона друкується; 
розробити інформаційну модель задачі та описати зміст інформа-
ційних масивів; розробити алгоритм розв’язування задачі (у вигляді 
формул розрахунку показників та структурно-логічної схеми). 
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4. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  
ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

Написання контрольної роботи є завершальним етапом вивчення 
дисципліни для заочної форми навчання. Робота над нею допомагає по-
глибленню та закріпленню знань з теоретичних питань дисципліни, на-
бутих студентами під час лекційних занять та самостійного вивчення 
літератури; набуттю навичок самостійної роботи над навчальним мате-
ріалом; виробленню навичок розробки окремих проектних документів, 
які складаються для автоматизованого розв’язування задач з управлін-
ня трудовими ресурсами за допомогою засобів обчислювальної техніки. 

Контрольна робота — це самостійна праця студента, на основі 
якої можна визначити ступінь засвоєння ним теоретичних, методич-
них та практичних питань створення і функціонування інформацій-
них систем в управлінні трудовими ресурсами різних рівнів. 

Перед виконанням контрольної роботи студент повинен вивчити 
рекомендовану літературу, зібрати, проаналізувати та узагальнити 
практичний матеріал. Для збору практичного матеріалу необхідно 
ознайомитись із комплексом технічних засобів, що використовуються 
на підприємстві чи установі, де працює студент. Особливу увагу слід 
приділити технології збору та обробки інформації на ЕОМ, практиці 
використання результатів обробки, вивченню проектних документів з 
організації автоматизованого розв’язання економічних задач. 

Контрольна робота оформляється на зброшурованих стандартних 
аркушах паперу або в учнівському зошиті. 

Усі сторінки нумеруються. Обсяг роботи — до 25 сторінок, на-
писаних чітким почерком. На титульному аркуші зазначаються: 

• назва університету; 
• назва факультету і спеціальність; 
• назва дисципліни; 
• курс, група, прізвище, ім’я та по батькові студента; 
• номер його залікової книжки. 
На першій сторінці роботи записується номер варіанта та його 

зміст за частинами і параграфами із визначенням відповідних номерів 
сторінок. У тексті роботи кожний параграф або його частину бажано 
починати з нової сторінки; заголовки і підзаголовки слід обов’язково 
підкреслити. У кінці роботи студент повинен подати список викорис-
таної літератури із зазначенням прізвища автора, повної назви книж-
ки (підручника, навчального посібника, наукової статті), місця видан-
ня, видавництва, року видання та кількості сторінок джерела. 

Контрольна робота виконується обов’язково на прикладі конк-
ретного підприємства чи установи. Вона має містити основні елеме-
нти проектних документів з організації автоматизованого 
розв’язання економічних задач, пов’язаних з управлінням трудови-
ми ресурсами країни на ЕОМ. 
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Таблиця 4.1 

ПЕРЕЛІК ТЕМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Номер 
варіанта 

Літери 
абетки 

Назва контрольної роботи 

1 А 
Автоматизація розрахунків з визначення трудовитрат (норм 
часу) на виробництво одиниці продукції (робіт, послуг). 
Автоматизація розрахунків з обліку безробітних 

2 Б 

Автоматизація розрахунків з визначення режимів роботи 
устаткування і норм обслуговування. 
Автоматизація розрахунків з обліку та нарахування допо-
моги по безробіттю 

3  В 

Автоматизація розрахунків з визначення забезпеченості 
підприємства персоналом. 
Автоматизація розрахунків з нарахування та обліку допо-
моги на утримання дітей та догляду за ними 

4 Г  

Автоматизація розрахунків з нарахування заробітної плати 
бригаді за виконаний у поточному місяці обсяг робіт. 
Автоматизація розрахунків з формування плану підготовки 
кадрів міністерства 

5 Д 

Автоматизація розрахунків для аналізу використання фон-
ду робочого часу підприємства за рік (квартал). 
Автоматизація розрахунків з обліку вільних робочих місць 
(вакантних посад) району 

6  Є, Ж 

Автоматизація розрахунків з визначення нормативного 
фонду оплати праці робітників цеху на виконання кварта-
льної виробничої програми підприємства. 
Автоматизація розрахунків з нарахування пенсій 

7 З, І 

Автоматизація розрахунків для аналізу використання річ-
ного фонду оплати праці підприємства. 
Автоматизація розрахунків з обліку надходження внесків 
підприємств до Пенсійного фонду країни 

8 К 

Автоматизація розрахунків з визначення зведених норм ча-
су і відрядної розцінки на виготовлення одного виробу. 
Автоматизація розрахунків з обліку надходження внесків 
підприємств і організацій до Фонду зайнятості 

9 Л 

Автоматизація розрахунків з визначення чисельності ос-
новних виробничих робітників на виконання річної про-
грами підприємства. 
Автоматизація розрахунків з обліку кадрів установи 

10 М 

Автоматизація розрахунків з визначення фонду премій та 
доплат на виконання річної (квартальної) виробничої про-
грами підприємства. 
Автоматизація розрахунків з контролю за станом виплат 
пенсій і допомоги в поточному місяці по регіону 
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Закінчення табл. 4.1 

Номер 
варіанта 

Літери 
абетки 

Назва контрольної роботи 

11 Н 

Автоматизація розрахунків з визначення нормативної тру-
домісткості річної (квартальної) виробничої програми під-
приємства. 
Автоматизація розрахунків з формування плану перепідго-
товки безробітних 

12 О 

Автоматизація розрахунків з обліку виробітку бригади за 
поточний період (день, декада, місяць). 
Автоматизація розрахунків з нарахування й обліку виплат 
матеріальної допомоги безробітним регіона 

13 П 

Автоматизація розрахунків для аналізу виконання норм 
виробітку по структурних підрозділах підприємства за по-
точний період (місяць, квартал, рік). 
Автоматизація розрахунків з контролю за дотриманням за-
конодавства в області зайнятості 

14 Р 
Автоматизація розрахунків з визначення планової трудо-
місткості річної виробничої програми підприємства. Авто-
матизація розрахунків з обліку плинності кадрів установи 

15 С 
Автоматизація розрахунків для аналізу зростання продук-
тивності праці по підприємству за рік (квартал). 
Автоматизація ведення особових рахунків (пенсійних справ) 

16 Т, У 

Автоматизація розрахунків з визначення фактичного вико-
нання норм виробітку по підприємству за поточний період 
(місяць, квартал). 
Автоматизація розрахунків з контролю за станом вико-
ристання в поточному місяці бюджетних коштів вузу 

17 Ф, Х 
Автоматизація розрахунків з аналізу кваліфікаційного скла-
ду робітників по виробничих підрозділах підприємства. 
Автоматизація розрахунків по обліку утримань з пенсій 

18 Ц, Ч 

Автоматизація розрахунків з визначення поопераційної ро-
зцінки і норм штучно-калькуляційного часу на деталь. 
Автоматизація розрахунків з контролю за використанням 
коштів з Державного пенсійного фонду України 

19 Ш, Щ 

Автоматизація розрахунків з визначення планового фонду 
оплати праці на виконання річної виробничої програми 
підприємства. 
Автоматизація розрахунків з формування звіту про працев-
лаштування і зайнятість населення, яке звернулося до слу-
жби зайнятості України 

20 Ю, Я 

Автоматизація розрахунків з обліку та контролю за вико-
ристанням робочого часу на підприємстві в поточному пе-
ріоді (місяць, квартал, рік). 
Автоматизація розрахунків з контролю за використанням 
коштів з Державного фонду сприяння зайнятості населення 
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Вибір варіанта контрольної роботи проводиться згідно з табли-
цею 4.1 за першою літерою прізвища студента. Кожний варіант (лі-
тера) містить дві назви роботи: одна назва роботи пов’язана з авто-
матизацією розрахунків щодо забезпечення промислового підпри-
ємства трудовими ресурсами, друга — з автоматизацією розрахунків 
з управління трудовими ресурсами, що здійснюються в бюджетних 
установах регіону чи міністерства. Студент вибирає тільки одну на-
зву роботи, ту, з якою він краще обізнаний. 

Якщо жодна з тем, що містяться в таблиці, не задовольняє студе-
нта, він може запропонувати свою, але запропонована ним тема має 
бути пов’язаною з інформатизацією процесів управління трудовими 
ресурсами країни. 

Під час виконання контрольної роботи слід мати на увазі, що під 
«задачею» в теорії створення інформаційних систем розуміють  
функцію або частину функції інформаційної системи, яка являє со-
бою формалізовану сукупність автоматичних дій, виконання яких 
приводить до певного результату. 

Частиною такої автоматизованої функції, як правило, виступає 
економічний показник. Тому під «задачею» ми розуміємо розраху-
нок (облік, аналіз) будь-якого економічного показника (групи типо-
вих економічних показників), що належать до управління трудови-
ми ресурсами підприємства, організації, установи тощо. 

Контрольна робота має містити такі розділи та їхні складові час-
тини: 

Вступ 
1. Опис постановки задачі. 
• Характеристика задачі. 
• Вихідна інформація. 
• Вхідна інформація. 

2. Опис алгоритму. 
• Призначення та характеристика. 
• Використана інформація. 
• Результати розв’язання. 
• Математичний опис. 
• Алгоритм рішення. 

3. Інформаційне забезпечення. 
• Класифікатори. 
• Первинні документи. 
• Опис масивів. 

4. Технологічний процес збору і обробки даних. 
5. Контрольний приклад. 
Висновок. 
У вступі необхідно підкреслити значення автоматизації для під-

вищення продуктивності праці апарату управління, а також визначи-
ти передумови автоматизованого розв’язування економічних задач. 
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Слід пам’ятати, що постановка задачі — це необхідна й достатня су-
купність відомостей з конкретної задачі, яка визначає її сутність, вимоги 
до регламенту розв’язування, первинних даних та кінцевих результатів. 

Проектний документ «Опис постановки задачі» (розділ 1 конт-
рольної роботи) складається згідно з РД 50-34.698-90 «Методиче-
ские указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и 
руководящих материалов на АС. АС. Требования к содержанию до-
кументов» (с. 4). 

Приклад складання такого документа наведено на стор. 27 нав-
чального посібника. 

Алгоритм — це правило розв’язування задачі, точний опис послі-
довності виконання обчислювальних операцій з метою одержання 
кінцевого результату. Розрізняють алгоритм розв’язування та ма-
шинний алгоритм. Перший — відображає принципове правило 
розв’язування економічної задачі, другий — це саме правило, але 
стосовно обчислювальної техніки. Машинні алгоритми називаються 
прикладними програмами задач. 

Алгоритм розв’язування задач в інформаційних системах опису-
ють головним чином за допомогою алгоритмічних мов або графічно. 
Графічний опис алгоритмів подається переважно у вигляді струк-
турно-логічних схем. Кожний блок такої схеми — це самостійний 
фрагмент алгоритму, що описує дії над даними. Послідовність ви-
конання дій показується за допомогою ліній потоків інформації. На-
прямок потоку інформації зверху вниз та зліва направо беруть за ос-
нову, тому стрілки ставити не обов’язково. 

Графічному відображенню розв’язування економічної задачі пе-
редує побудова її математичної моделі. 

Умовні графічні позначення у схемах алгоритмів повинні відпо-
відати Державному стандарту 19.701 — 90. «Единая система про-
граммной документации. Схема алгоритмов и программ, данных и 
систем. Условные обозначения и правила применения». — М.: Изд-
во стандартов, 1991. 

Основні символи, що використовуються під час складання схем 
алгоритмів, наведено в додатку 1 навчального посібника. 

Документ «Опис алгоритму» (розділ 2 контрольної роботи) скла-
дається відповідно до РД 50-34.698-90, стор. 27. 

Приклад складання документа «Опис алгоритму» наведено на 
стор. 31 навчального посібника. 

У третьому розділі контрольної роботи наводиться: 
• перелік класифікаторів, що використовуються під час розв’я-

зування даної задачі. Крім того, щодо кожного класифікатора визна-
чаються метод класифікації, метод кодування, довжина коду; 

• опис масивів інформації. За кожним масивом зазначаються його 
призначення, назва, обсяг, довжина запису, спосіб організації, ключ 
упорядкування, перелік і характеристика полів, що входять до запису. 
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Приклад опису інформаційного забезпечення задачі подано на 
стор. 47 навчального посібника. 

У четвертому розділі контрольної роботи необхідно представити за-
гальну схему технологічного процесу автоматизованого збору і оброб-
ки даних з конкретної задачі. Склад та послідовність виконання опера-
цій технологічного процесу визначається з урахуванням особливостей 
оброблюваних даних та використаних обчислювальних засобів. Умовні 
графічні позначення у розробленій схемі технологічного процесу збору 
і обробки даних за задачею також мають відповідати Державному ста-
ндарту 19.701 — 90. Крім того, текстуально описується зміст та спосіб 
виконання кожної операції технологічного процесу. 

Приклад опису технологічного процесу збору і обробки даних 
задачі подано на стор. 64 навчального посібника. 

Контрольний приклад повинен містити числові дані для перевірки 
вірогідності описаного студентом алгоритму розв’язування задачі. 

Висновок містить опис можливої економічної ефективності ав-
томатизованої обробки інформації з розв’язування описаних у конт-
рольній роботі задач. Висновок має також містити обов’язки та ме-
тоди роботи співробітників відділів і служб, характеристику засобів 
обчислювальної техніки за допомогою яких обробляється інформа-
ція. Необхідно зосередити увагу на зміні обов’язків у зв’язку з авто-
матизацією розрахунків. 
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ДОДАТКИ 
Додаток 1 

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ 

КОДИ 

форми 
докумен-

та за 
УКУД 

органі-
зації скла-
дача іден-

тифікацій-
ний код 
ЄДРПОУ 

території  
за СПА-

ТО 

галузі  
за  

ЗКГНГ 

виду еко-
номічної 

діяль-
ності за 
КВЕД 

форми 
власності 
за КФВ 

організа-
ційно-пра-
вової фор-
ми госпо-
дарюван-

ня за 
КОПФГ 

міністерст-
ва, відом-

ства, МДО, 
концер-
ну, асо-
ціації за 
СПОДУ 

вищесто-
ящої ор-
ганізації 
іденти-
фікацій-
ний код 
ЄДРПОУ 

прива-
тизації 

КС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

 

Кому подається ____________________________ 
назва та адреса 

________________________________________ 
одержувача 

Міністерство (відомство), комітет _________________ 
_______________________________________________ 

Підприємство, установа, організація_______________ 
____________________________________________ 
Адреса ________________________________________ 
_______________________________________________ 

Форма власності ________________________________ 
Організаційно-правова форма господарювання (кон-
церн, асоціація, корпорація, товариство з повною відпо-
відальністю тощо) _______________________________ 
_______________________________________________ 

Вид діяльності  ____________________________ 

Форма №1-ПВ (термінова) місячна 
Затверджена наказом Мінстату України 

від 26.11.1996 р. №348 

Термінова – місячна 

Подається 7 числа після звітного періоду під-
приємствами, установами, організаціями, неза-
лежно від форм власності та господарювання 
1) Держкомстату Автономної Республіки Крим, 

обласному (районному, міському) органу 
державної статистики — за його вказівкою; 

2) органу, до сфери управління якого нале-
жить — за вказівкою. 

По телеграфу дані передають у випадку, як-
що звіт не може бути переданий іншими за-
собами зв’язку у встановлені терміни 

ЗВІТ З ПРАЦІ 
за ______________________ 199__ року 
І. Чисельність та фонд оплати праці 

Назва показника 
Код 

рядка 

Весь персонал Із графи 2**): 
Контрольна 

сума 
(гр. Б, 1–4) 

звітний 
місяць 

період з поча-
тку року 

працівники 
основної 

діяльності 
жінки 

А Б 1 2 3 4 5 

Середньоспискова чисельність персоналу в 
еквіваленті повної зайнятості, чоловік 

001 
     

Фонд оплати праці (рядки 003+004+006), 
тис. грн. *) 

002 
     

в тому числі: 
фонд основної заробітної плати 

003 
     

фонд додаткової заробітної плати 004     
з нього 
нараховано за невідпрацьований час **) 

005 
   

інші заохочувальні та компенсаційні 
виплати 

006 
   

з них 
нараховано за невідпрацьований час **) 

007 
   

Доходи, дивіденди, проценти, які випла-
чуються по акціях і внесках штатних пра-
цівників спискового складу, тис. грн. *) 

008 
   

Відпрацьовано людино-годин праців-
никами, врахованими у рядку 010 

009 
     

Середньоспискова чисельність штатних 
працівників спискового складу, чоловік 

010 
     

в тому числі: 
працюючі за контрактом **) 

011 
    

3 них керівники **) 012   
Сума прибуткового податку, тис. грн. *) 013    
 014      
 015      
Контрольна сума (з р. 001 по р. 015) 016      

*) З одним десятковим знаком 
**) Заповнюються щоквартально (1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік) 
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II. Розподіл працівників за розмірами заробітної плати 
за _____________ 199__ р. 

(заповнюється за останній місяць кварталу — березень, червень, вересень, грудень) 

Назва показників 
Код ря-

дка Фактично, чоловік Контрольна сума 
(гр.Б.1) 

А Б 1 2 

Чисельність працівників, які повністю відпрацю-
вали місяць *), (сума рядків 041—055) 040 

 
 

 
 

з них нараховано заробітної плати в розмірі 
однієї  мінімальної заробітної плати 041 

 
 

 
 

від до 042   
від до 043   
від до 044   

від до 045   
від до 046   
від до 047   
від до 048   
від до 049   
від до 050   
від до 051   
від до 052   
від до 053   
від до 054   
від до 055   

Контрольна сума (з р. 040 по р. 055) 056   
 

*) Включаються дані про чисельність працівників, які повністю відпрацювали місяць згідно вста-
новленій нормі часу на підприємстві (включаючи працівників, які працюють неповний робочий день 
або тиждень за рішенням адміністрації за умови, що вони відпрацювали не менше 50% максимально 
можливого фонду робочого часу, встановленого на цей місяць). Не включаються прийняті на умовах 
неповного робочого дня (тижня) за власним бажанням учні, працівники, які залучаються до роботи за 
спеціальними договорами (виправно-трудові заклади, ЛТП, безробітні тощо). 

ДОВІДКА №1 
Чисельність та фонд оплати праці працюючих за сумісництвом та договорами 

цивільно-правового характеру (заповнюється за 1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік) 

Назва показників 
Код 

рядка 

Всього пра-
цівників, чо-

ловік **) 

Фонд оплати праці, 
тис. грн. з двома де-
сятковими знаками 

із ряд. 02 розд. 1 

Контроль-
на сума 
(гр. Б,  
1—2) 

А Б 1 2 3 

Працюючі за сумісництвом (внутрішнім і зовнішнім) 060    
Працюючі за договорами цивільно-правового ха-
рактеру 

061    

 062    
 063    
 064    
Контрольна сума (з р. 060 по р. 064) 065    

 

**) Середня чисельність сумісників та працюючих за договором цивільно-правового характеру роз-
раховується як середня арифметична на підставі даних про чисельність працівників відповідної ка-
тегорії на початок кожного місяця за формулою: 

К на 1.01 97 : 2 + К на 1.02.97 + ... +  К на 1. n. 97 + К на 31. n. 97 2, 
 

де К — кількість працівників, n = 3 (6, 9, 12 місяців) 
 

«____» ________________ 199__р.  Керівник   

_____________________________ Головний бухгалтер   

  (прізвище та № телефону виконавця) 
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Додаток 2 

СИМВОЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ РОЗРОБЦІ 

АЛГОРИТМІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ 
 

Стандарт 19.701–90 

 

Дані ОЗУ Документ

Межа
циклу

Межа
циклу

Передача
управління

Паралельні
дії

Карта

Дані, що
необхідно

запам’ятати

ЗУ з
послід.

доступом

ЗУ з
прямим

доступом
Ручний

увід

Паперова
стрічка

Дисплей Процес
Ручна

операція

Підго-
товка Рівень Термінатор

З’єднання

Визначений
процес

Канал зв’язку

…

Пропуск

Комен-

тар
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Додаток 3 
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ 

_________________________________  КОДИ  _____________________________________ 

форми 
доку-

мента за 
ДКУД 

органі-
зації-

складача, 
іденти-
фікацій-
ний код 

ЄДРПОУ 

території 
за КО-
АТУУ 

галузі за 
ЗКГНГ 

виду еко-
номічної 
діяльно-

сті за 
КВЕД 

форми 
власності 
за КФВ 

організа-
ційно-

правової 
форми 

господа-
рювання 

за 
КОПФГ 

міністер-
ства, ві-
домст-

ва,МДО, 
концер-

ну, асоці-
ації за 

СПОДУ 

вищої 
організа-
ції, іден-
тифіка-
ційний 

код 
ЄДРПОУ 

 КС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

Кому подається     _________________________________ 
(назва та адреса 

_________________________________________________ 
отримувача) 

Міністерство (відомство), комітет         _______________ 
МДО, концерн, асоціація      ________________________ 
________________________________________________ 
Підприємство, установа, організація        _____________ 
________________________________________________ 
Адреса    ________________________________________ 
Форма власності    ________________________________ 
Галузь                     ________________________________ 
Вид діяльності       ________________________________ 

 Поштова-місячна 
 
форма № 3 - ПН 
 
Подається підприємствами, установами й організаціями 
всіх форм власності та господарювання службі зайня-
тості 28 числа щомісячно, а також при потребі 

ЗВІТ 
про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках 

за станом на____________ 199_ р 
 

Код 
рядка 

Найме-
нування 
професії, 
посади, 
код про-

фесії 

Тарифний 
розряд,  

категорія, 
клас 

Кількість 
вільних ро-

бочих 
місць, ва-

кантних по-
сад 

Наявність вільних 
робочих місць 

Освіта 
Спеціаль-
ність за  

дипломом 

Характер 
роботи, 
умови 
праці 

Режим 
роботи, 

змінність 

Серед-
ньомі-
сячна 

зарплата 
(дохід) 

Форма і 
система 
оплати 
праці 

Примітка 
(наявність 
пільгових 

умов) 
Усього*) з них 

жінки 

із гр. 2 категорії 
громадян відпо-
відно до квоти, а 
також пенсіоне-
ри, учні, студен-

ти, інваліди 
А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

*) Дані графи 2 по всіх рядках наводяться через дріб: у чисельнику — загальна потреба у працівниках, у знаменнику — молодь до 28 років. 

зворотна сторінка 

  Затверджено 
 

Наказ Державного комітету 
статистики України 

 «06»___07___ 98 №244___ 
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Довідково: 

1. Облікова чисельність працівників /12/ 
в т.ч. робітників /13/ 

2. Кількість нових робочих місць, які передбачається ввести в дію у поточному році — всього *) /14/ 
з них за рахунок Державного фонду сприяння зайнятості населення /15/ 
3. Введено в дію у звітному періоді **) /16/ 
з них за рахунок Державного фонду сприяння зайнятості населення /17/ 

4. Потреба в працівниках для комплектування нових робочих місць в поточному році *) /18/ 
5. Фактично прийнято на нові робочі місця у звітному періоді **) — всього /19/ 

з них за направленням служби зайнятості /20/ 
 
 
 

*) Дані подаються 28 січня звітного року, а також у разі зміни потреби; 
**) Один раз у квартал (28 числа останнього місяця кварталу) наростаючим підсумком з початку року. 
 
 
 
 
«____» _______________19____р. Керівник _______________ _________________ 

(підпис) (ініціали, прізвище) 

 
 

(прізвище, ініціали, посада 
і № телефону виконавця) 

_____________ чол. 
_____________ чол. 
_____________ одиниць 
_____________ одиниць 
_____________ одиниць 
_____________ одиниць 
_____________ чол. 
_____________ чол. 
_______________ чол. 
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Додаток 4 
Додаток № 6 

до Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами,  
організаціями та громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування  

до Пенсійного фонду України, а також обліку надходження і витрачання його коштів 

Форма 4-ПФ 
Складається зростаючим підсумком з початку року і подається органам ПФ України  
щоквартально не пізніше 08.04, 08.07, 08.10, 15.01. 
№ реєстрації платника збору _________ № р/рахунку ________ тел. № ___________ 

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ 

(найменування платника збору (підприємство, установа, організація) 

ЗВІТ ПРО НАРАХУВАННЯ ЗБОРУ НА ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ  
ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ І ВИТРАЧАННЯ  

КОШТІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 
за __________ 199 _ р. 

І. Загальна сума виплат, на які нараховується збір 
до Пенсійного фонду України (в грн.) 

І квартал 
(по місяцях) 

ІІ квартал 
(по місяцях) 

III квартал 
(по місяцях) 

IV квартал 
(по місяцях) 

Всього з початку 
року 

     
     
     
Разом:     

Сума заборгованості по виплаті заробітної плати станом на кінець звітного кварталу 

     

ІІ. Розрахунок по збору до Пенсійного фонду 

№ 
Сума 

всього 
 № 

Сума 
всього 

1  Кошти на початок року 
11 

 

2 

 Сума несплачених платежів Заборгованість за Пенсійним фондом  
Нараховано внесків Зараховано видатків 12  

за період 
за  

тарифа-
ми 

1 про-
цент за період сума 

  

На початок кварталу   На початок кварталу  

За звітний квартал   За звітний квартал  
     
     
     
   Поштові видатки  

РАЗОМ:   РАЗОМ:    

3 
 

Нараховано пені за прострочну 
Перераховано на рахунок Пенсійно-
го фонду 

13 

 

4 
 

Нараховано збору по актах 
за період 

за та-
рифами 

1 про-
цент 

На початок кварталу   
5  Нараховано пені по актах За звітний квартал   

6 
 

Донараховано збору при прийнятті 
звіту 

   
   
   

6а  Донараховано внесків по ст.27    
7  Не прийнято до заліку видатків РАЗОМ:   

8 
 

Одержано від Пенсійного фонду 
Пені   14  

Усього перераховано (13 + 14) 15  

9 
 

Усього належить до платежу (1–8) 
Усього зараховано і сплачено 
(11+12+15) 

16 
 

10 

 

Залишок заборгованості на кінець 
звітного періоду за Пенсійним фондом 

Сума несплачених платежів, 
у тому числі: 

17 
 

недоїмка за платниками 18  
сума збору, трмін сплати якого 
не наступив 

19 
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III. Видатки коштів Пенсійного фонду 

Найменування видатків Код 
рядка 

Кількість призна-
ченої допомоги 

Сума при-
значеної до-

помоги 

Фактично за-
раховано ви-
датків (дорів-
нює гр. 12) 

На по-
чаток 
року 

На кінець 
звітного 
періоду 

З початку 
року З початку року 

Допомога по догляду за дитиною до досягнення 
нею 1,5-річного віку — всього 20     

у тому числі видатки у зв’язку з Чорнобиль-
ською катастрофою 21     

Допомога по догляду за дитиною від 1,5 до 3 ро-
ків — всього 22     

у тому числі видатки у зв’язку з Чорнобиль-
ською катастрофою 23     

Інші видатки 24     

Сума видатків (сума рядків 20, 22, 24) 25     

 

IV. Розрахунки по інших надходженнях 
 

№ Вид надходження 
Залишок на 
початок ро-

ку (сума) 

Нарахо-
вано 

(сума) 
№ 

Перерахо-
вано 

(сума) 

Залишок на кі-
нець звітного 
періоду (сума) 

26 
Відшкодованих пільгових пенсій (ст. 13 
Закону «Про пенсійне забезпечення») 

  31   

27 За регресними позовами   32   

28 
За ст. 56 Закону «Про пенсійне забезпе-
чення» 

* * 33   

29 Добровільних внесків * * 34   

30 РАЗОМ:   35   

 

Примітки: 1. Рядки 28, 29, 33, 34 підприємствами не заповнюються. 

2. * Не заповнюється. 

3. Рядки 27, 32 заповнюються районним (міським) відділом Пенсійного фонду. 
 
 

Керівник __________________________________________ 
 (підпис)  (прізвище, ім’я та по батькові) 

М. П. 
Головний бухгалтер _________________________________ 

(підпис) (прізвище, ім’я та по батькові) 
 

«____» _______________199__ р. 
 

 

Прийняв звіт __________________ 
 (прізвище та ініціали) 

«____» __________________199__ р. 
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Додаток 5 
Додаток № 3 
до наказу Міністерства праці та соціальної 
політики України від 03.10.97 р. № 4 

 
Складається наростаючим підсумком з початку року і подається органам Державної служби 
зайнятості України щоквартально не пізніше 15 числа наступного за звітним кварталом місяця 
(15.04, 15.07, 15.10, 15.01) 
Код з ЄДРПОУ __________________________________________________________ 
№ реєстрації платника збору _______________________________________________ 
№ р/рахунку ____________________________________________________________ 
№ телефону _____________________________________________________________ 
 

(найменування платника збору (підприємств, установ, організацій)) 

РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ ПРО НАРАХУВАННЯ 
І ПЕРЕРАХУВАННЯ ЗБОРУ НА ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ 

СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ 
за ____________199_ року 

1. Загальна сума виплат, на які нараховується збір (грн.): 

 

 
 
 
 
Разом 

І квартал 
(по місяцях) 

II квартал 
(по місяцях) 

III квартал 
(по місяцях) 

IV квартал 
(по місяцях) 

Всього з поча-
тку року 

у розмі-
рі 1,5 % 

у розмі-
рі 0,5 % 

у розмі-
рі 1,5 % 

у розмі-
рі 0,5 % 

у розмі-
рі 1,5 % 

у розмі-
рі 0,5 % 

у розмі-
рі 1,5 % 

у розмі-
рі 0,5% 

у розмі-
рі 1,5 % 

у розмі-
рі 0,5 % 

          
          
          
          

Сума заборгованості по виплаті заробітної плати станом на кінець звітного періоду 

     

2. Сума несплаченого збору _______________________________________________ грн. 
3. Розрахунок збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття: 
 

№ 
рядка 

Сума, 
всього 

 № ря-
дка 

Сума, 
всього 

1  Заборгованість на початок року за 
платником збору 

Заборгованість на початок року за 
службою зайнятості 10  

2 

 Нараховано Перераховано 

11 

 
 1,5 % 0,5 %  1,5% 0.5% 
На початок періоду   На початок періоду   
За звітний період 
(по місяцях) 

  За звітний період 
(по місяцях) 

  

Разом   Разом   
3  Донараховано при прийнятті звітності Перераховано пені по актах 12  
4  Нараховано по актах Перераховано по актах 13  
5  Нараховано пені по актах 

Всього перераховано 
(сума ряд. 10-13) 

  
6  Всього належить до платежу 

(сума ряд. 1 - 5) 14 
 

Залишок заборгованості на кінець звітного періоду 

7  за платником збору, в тому числі: 

за службою зайнятості 

  
8  недоїмка за платником   
9  сума збору, строк сплати якого не настав 15  

Керівник  ________________________________________________ 
М.П.  (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 

Головний бухгалтер  _______________________________________ 
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 
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Додаток 6 
Ф.4-ФСС 

Складається наростаючим підсумком з початку року у двох примірниках і подається у профком і 
вищий профспілковий орган чи орган Фонду за місцем реєстрації не пізніше 12 числа місяця, на-
ступного за звітним періодом. 

Заповнюється у гривнях і копійках. 

4-ФСС    
код форми шифр страхувальника період рік 

 
найменування страхувальника (підприємства, організації, установи, колгоспу та іншого кооперативу) і галузевої профспілки 

 
адреса комітету профспілки 

 

РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ ПО КОШТАХ ФОНДУ 
ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 

за _______________ 199__ р. 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ І ФОНД ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, 
ПЛАН НАРАХУВАННЯ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ 

Таблиця 1 
 
 

 
 

 
 

 
 

Показники 
Код 

рядка 

Всього з 
початку 

року 
Середньоспискова чисельність працюючих, чол 1  

у тому числі жінок 2  
Загальний фонд заробітної плати, всіх видів винаго-
род і премій, на які нараховуються страхові внески 

3  

План прибутків (нарахування страхових внесків) на 
поточний рік 

4  

Таблиця 2 

РОЗРАХУНКИ ПО КОШТАХ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 

ПОКАЗНИКИ 
Код 

рядка Сума ПОКАЗНИК 
Код 

рядка Сума 

Залишок заборгованості за страхува-
льником на початок року 1  Залишок заборгованості за профор-

ганізацією на початок року 
13  

Нараховано страхових внесків з поча-
тку року 

2 

 Зараховано витрат по соцстраху з по-
чатку року 

14 

 

На початок періоду 
Сума 

На початок періоду 
Сума 

  
За звітний період 

(місяці) 
 За звітний період (мі-

сяці) 
 

    
    
    

    
  Перераховано на поточний рахунок 

профспілки, Фонду 

15 

 
  
  

На початок періоду 
Сума 

   

Нараховано пені (0,05%) 3  За звітний період  
(дата) 

 

Нараховано за ак-
тами 

внесків 4    
пені 5    

Відшкодована допомога, виплачена по 
трудових каліцтвах і профзахворюван-
нях 

6 
   

Одержана часткова вартість за путівки 7    
Не прийнято до заліку витрат 8    
Стягнено штрафів 9    
Одержано від профорганізацій, орга-
ну, Фонду на розрахунковий (поточ-
ний) рахунок 

10 
 

Всього зараховано і сплачено (13-15) 16 
 

Всього належить до платежу (1-10) 11  Залишок заборгованості за страхува-
льником на кінець звітного періоду 17  

Залишок заборгованості за профорга-
нізацією на кінець звітного періоду 

12 
 

У тому числі прострочена заборгованість 18 
 

Розмір страхового тарифу____ % 

 

Встановлені терміни видачі зар-
плати: 

за 1-у половину місяця ______ 
за 2-у половину місяця ______ 
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Таблиця 3 

ВИТРАТИ ПО КОШТАХ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ПОЧАТКУ РОКУ 

Найменування витрат 
Код 

рядків 

Фактична кількість 
днів виплат допомо-

ги, путівок 

Фактичні 
витрати 

1 2 

ДОПОМОГА    

По тимчасовій непрацездатності без допомоги по догляду за хвори-
ми 
По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворими .............. 
Разом по тимчасовій непрацездатності (рядок 1 + рядок 2) 
.....…..... 
у тому числі по трудовому каліцтву* і профзахворюваннях 
............. 
У зв’язку з вагітністю і пологами .................................................... 
У зв’язку з народженням дитини .................................................... 

На поховання .................................................................................... 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

Разом (рядки 3, 5–8) 9 * * *   

САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ЛІКУВАННЯ І ВІДПОЧИНОК ТРУДЯЩИХ 
(план ______ грн., коп.) 

   

Оплачено за путівки на лікування, туризм** ...........….................. 10   
Оплата проїзду до санаторіїв ....................................….................. 11 0  
Дієтичне харчування ................................................….................... 12   
Утримання санаторіїв-профілакторіїв ................................…......... 13 0  

ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ    
Утримання (дотація) оздоровчих таборів ........................……........ 14 0  
Оплачено за путівки в санаторії для дітей, підлітків і спеціалізо-
вані оздоровчі табори цілодобової дії .....................................…… 

 
15 

  

Позашкільне обслуговування дітей ............................……............. 16 0  
Ремонт, обладнання й оренда оздоровчих таборів ..........……....... 17 0  
Разом рядки (10-17) .....................................................………......... 18    0      * * * *   
інші витрати*** ........................................................….................... 19 0  
 20 0  

Разом витрат (рядки 9, 18–20) .....................………...................... 21          * * * *   

* Підлягають включенню тільки витрати на допомогу у зв’язку з нещасними випадками, які ма-
ли місце під час виконання працівниками обов’язків на території підприємства (установи, орга-
нізації) або в іншому місці роботи, а також під час доставки їх на роботу і з роботи транспортом 
підприємства (установи, організації). 
** У тому числі кількість_____, сума виплат ______ за путівки, придбані трудящими самостійно. 

Таблиця 4 
***РОЗШИФРОВКА ІНШИХ ВИТРАТ 

Найменування витрат 
Код ря-

дків 

Рядок 18 
кількість путівок сума 

1 2 
Оплачено за путівки, відпочинок, туризм, проїзд до санаторі-
їв  

1   

Дієтичне харчування ............................................................ 2   
Утримання санаторіїв-профілакторіїв ................................. 3   

ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ    
Утримання (дотація) оздоровчих таборів, оплачено за всі 
види путівок для дітей і підлітків, позашкільне обслуго-
вування дітей ..……………………………………………… 

4 
  

Ремонт, обладнання й оренда оздоровчих таборів ............. 5   
ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ:    

медико-санітарних частин 6   
санаторіїв-профілакторіїв 7   
фізкультурно-оздоровчих та інших оздоровчих установ 8   
 9   
 10   

Разом (рядки 1-10) 11   

 
Керівник підприємства Голова профкому 
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«____»_____________199_ р. 

Головний бухгалтер 

Додаток 7 
ДЕРЖАВНА СТАСТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ 

КОДИ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Форми 
документа 
за ЗКУД 

організації 
складача за 

ЗКПО 

території за 
СПАТО 

галузі за 
ЗКГНГ 

 
форми 

власності 
за СКФВ 

міністерства 
(відомства), МДО 

концерну, асоціації 
за СПОДУ 

вищестоящо
ї організації 

за ЗКПО 
КС 

 

Кому подається _________________________ 
(назва та адреса 

_______________________________________ 
одержувача) 

Міністерство (відомство) комітет __________ 
_______________________________________ 
МДО, концерн, асоціація _________________ 
_______________________________________ 
Підприємство, установа, організація 
________ 
_______________________________________ 
Адреса 
_________________________________ 
_______________________________________ 
Форма власності ________________________ 
_______________________________________ 
Вид діяльності __________________________ 
_______________________________________ 

 Форма № 1–ПН (працевлаштування) 
Затверджена наказом Мінстату України 

Від «____»_____________1993 р. №_____ 
Поштова-місячна 

Подають: 
1. Районні, міські органи служби зайня-

тості 2 числа після звітного місяця: 
– органу служби зайнятості Республіки 

Крим, обласним та Київському міському ор-
ганам служби зайнятості; 

– районному, міському органу державної 
статистики 

2. Орган служби зайнятості Республіки 
Крим, обласні, Київський і Севастопольський 
міські органи служби зайнятості 7 числа 
після звітного місяця: 

– Державному центру зайнятості; 
– обласному, Київському і Севастопольсь-

кому міським органам державної статистики. 
3. Державний центр зайнятості 10 числа 

після звітного місяця: 
– Міністерству статистики України. 

З В І Т  
 

про працевлаштування і зайнятість населення, 
яке звернулося до служби зайнятості України 

за __________________ 199__ року 
(місяць) 

І. Облік громадян, не зайнятих трудовою діяльністю 
(чоловік) 

 

К
о
д

 
р
я
д

к
а
 

В
сь

ог
о 

З них 
із загальної кількості 

(графа 1) 

ж
ін

ки
 

м
о
л
о
д
ь 

у
 в

іц
і 

д
о
 2

8
 р

о
к
ів

 вивільнені 
працівники у 
зв’язку із змі-
нами в органі-
зації вироб-

ництва 

О
со

б
и
, я

к
і 

п
ід

- 
п
ад

аю
ть

 п
ід

  
5

 %
 к

в
о
ту

 

б
ез

р
о

б
іт

н
і 

А Б 1 2 3 4 5 6 
Перебувало на обліку на початок звітного місяця 01       

у звітному місяці: 
зареєстровано — всього 02 

      

в тому числі повторно 03       
знято з обліку — всього 

з них: 04 
      

Працевлаштовано службою зайнятості 05       
оформлено дострокову пенсію 06       

Перебувало на обліку на кінець звітного місяця 
(рядок 01 + 02 – 04) 07 

      

в тому числі:        
проходять професійне навчання за направленнями 
служби зайнятості 08 

      

беруть участь у громадських роботах 09       
одержують допомогу по безробіттю 10       
Із загальної чисельності громадян, які перебували 
на обліку у звітному місяці 
(рядок 01 + 02): 

       

направлено на професійне навчання 11       
закінчили профнавчання 12       
з них працевлаштовано 13       
припинили навчання 14       
направлено на громадські роботи 15       
одержували допомогу по безробіттю 16       
середньоспискова чисельність безробітних, які одер-
жували допомогу по безробіттю у звітному місяці 17       
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ІІ. Витрачено коштів з Державного фонду сприяння зайнятості населення  
(наростаючим підсумком з початку року) 

 

Сума виплаченої допомоги по безробіттю 18       
з них у звітному місяці 19       

Витрачено коштів на професійну підготовку і 
перепідготовку — всього 20       

з них на виплату стипендії 21       
Витрачено коштів на організацію і проведення 
громадських робіт 22       
Чисельність безробітних та членів їхніх сімей, 
які знаходяться на утриманні, що одержали до-
помогу по безробіттю, чоловік 23       
Сума виплаченої матеріальної допомоги безробі-
тним та членам їхніх сімей, які перебувають на 
утриманні безробітного 24       

Довідка № 1. Потреба підприємства у працівниках для заміщення вільних робо-
чих місць і вакантних посад на кінець звітного місяця. 

 Код 
рядка 

Чисельність 
(чол.) 

Всього 25  
у тому числі на місця:   
робочих професій 26  
посад службовців (керівники, спеціалісти та ін. служ-
бовці) 

27 
 

які не потребують професії, спеціальності 28  
З рядка 25 — працівники для сільського господарства 29  

Довідка № 2. Чисельність та склад безробітних. 
(чоловік) 

 
Код 

рядка 

Зареєстровано безро-
бітних у звітному мі-
сяці (рядок 02 гр. 6) 

Перебуває на обліку 
на кінець звітного мі-
сяця (рядок 07 гр. 6) 

Всього: 30   
з них особи, які займали робочі місця 31   

посади службовців (керівники, спеціалі-
сти та ін. службовці) 

32 
  

особи без професії, спеціальності 33   
жінки 34   
молодь віком від 28 років 35   

з них до 18 років 36   
в т.ч. 15—16 років 37   

З рядка 30: працівники сільського  
господарства 

38 
  
  

проживають у сільській місцевості 39   
 
Зареєстровано безробітних із числа: 

вивільнених (40) _____________ чол. ________________ чол. 
  рядок 02 гр.4 рядок 07 гр. 4 

осіб, які підпадають під 5% квоту (41) _____________ чол. _________________ чол. 
 Рядок 02 гр. 5 рядок 07 гр. 5 

) з урахуванням чисельності громадян, зареєстрованих у службі зайнятості в попередньому 
місяці, яким надано статус безробітного у звітному місяці. 

«_____»_________________ 199__ року 

___________________________________ 
(прізвище та № телефону виконавця) 

Додаток 8 
ЗВІТ 
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про формування і витрачання державного 
фонду сприяння зайнятості 

____________________ 199_ р. 

А Б 1 

15 
Місцева частина фонду 

Залишок коштів на початок звітного періоду 
 

 І. Надходження коштів  
16 Обов’язкові відрахування підприємств, установ, організацій  
17 Кошти місцевих бюджетів  
18 Надходження з республіканської частини фонду — всього  
19 з них: на утримання центрів зайнятості  
20 безповоротна фінансова допомога  
21 Добровільні внески громадян, громадських організацій, закордон-

них фірм та ін. 
 

22 Кошти служби зайнятості  
23 Цільові фінансові відрахування підприємств  
24 Інші надходження  
25 Разом надходжень  
 ІІ. Витрачання коштів  

26 Придбання і будівництво службових приміщень для центрів зайня-
тості; придбання, будівництво і утримання навчально-матеріальної 
бази центрів підготовки і перепідготовки вивільнюваних пра-
цівників і центрів професійної орієнтації населення, інформаційно-
обчислювальних центрів служби зайнятості, гуртожитків і тимча-
сового житла для осіб без певного місця проживання 

 

27 Професійна підготовка і перепідготовка — всього  
28 з них на виплату стипендій  
29 Фінансування громадських робіт  
30 Виплата допомоги — всього  
31 з них виплата матеріальної допомоги безробітним і непрацезда-

тним членам їхніх сімей 
 

32 Створення нових робочих місць  
 з них:  

33 надана підприємствам безповоротна фінансова допомога  
34 надані підприємствам позики на умовах терміновості і повернення  
35 надана безповоротна фінансова допомога підприємствам 

служби зайнятості 
 

36 перераховано в статутні фонди підприємств служби зайнятості  
37 Витрати на утримання центрів соціальної адаптації населення  
38 Переселення сімей  
39 Інші витрати, пов’язані з реалізацією програми зайнятості  
40 Перераховано в державну частину фонду зайнятості від 

обов’язкових внесків підприємств, установ і організацій 
 

41 Витрати на утримання служби зайнятості  
42 Разом витрат  
43 Залишок коштів на кінець звітного періоду 

(рядок 15 + рядок 25 – рядок 42) 
 

 
«____» ________________ 19__ р.  Директор центру 
 
_______________________________  Головний бухгалтер 

прізвище і номер телефону виконавця 
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Додаток № 9 
 

Методичні вказівки щодо використання  
текстового процесора Microsoft Word 

 
 

Загальні відомості 
 

Текстовий процесор Word 6.0 є додатком графічної оболонки 
Windows 3.1 фірми Microsoft, який розрахований на непрофесійного 
користувача. Застосовується як інструментальний програмний засіб 
для впровадження сучасної технології створення, перегляду, редагу-
вання та друку текстових документів. Під текстовим документом 
при цьому розуміється все те, що надруковано на папері (прейску-
ранти, бухгалтерські документи, листи, записки тощо). 

Залежно від своїх потреб і потужності персонального комп’ю-
тера користувач може вибрати один з кількох варіантів установки 
Word: мінімальний, вибірковий, стандартний, повний. 

Для виконання завдань, що містяться в навчально-методичному 
посібнику, достатньо стандартної конфігурації Word 6.0. 

 
Запуск і завершення роботи процесора Word 

 
Піктограма Word (Win Word), як правило, знаходиться у групі 

Microsoft Offise диспетчера програм. 
Запуск програми здійснюється стандартним способом — подвій-

не натискання по його піктограмі (Win Word). 
Закінчується робота програми будь-яким із стандартних способів. 
• Двічі натиснути на позначці (ОК) системного меню вікна Word. 
• Відкрити системне меню Word і вибрати команду Close. 
• Натиснути клавіші: [ Alt + F4]. 
• Натисканням клавіш [Ctrl + Esc] вимкнути діалогове вікно Task 

List (список задач), відокремити рядок з назвою вікна, що закрива-
ється, і натиснути клавіші [End]+[Task] (кінець задачі). 

• Вибрати команду горизонтального меню (File — Exit). 
 
Створення, завантаження і збереження файлів-документів 

 
Якщо Word запущено без аргументу командного рядка (тобто не за-

значено ім’я файла), то процесор по замовчуванню запропонує корис-
тувачеві розпочати створення нового документа під умовною назвою 
Document 1. Шаблон цього документа (Normal) зберігається у стандар-
тному файлі NORMAL.DOC. Можна підготувати документ (або його 
частину), а потім зберегти його на магнітному диску [команда File — 
Save As] у вигляді файла з довільним ім’ям і розширенням .DOC. 
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Збереження файлів-документів виконується за стандартними 
правилами Windows. За допомогою команди [Tools — Options] мож-
на заздалегідь указати проміжки часу (наприклад, 10 хвилин), по за-
кінченню якого Word автоматично зберігатиме документ. 

Якщо необхідно продовжити обробку вже існуючого файла-до-
кумента, то вибирається команда [File — Open]. Відкривається ста-
ндартне діалогове вікно, в якому необхідно вказати ім’я (адресу) 
файла .DOC для обробки. 

 
Вікно процесора Word 

 
Текстовий процесор Word — багатовіконний процесор. Це озна-

чає, що користувач може одночасно відкрити кілька документів. 
Максимальна кількість одночасно відкритих документів визнача-

ється пам’яттю ЕОМ, потребами користувачів і їхньою здібністю 
маневрувати з вікнами документів. 

У загальному вигляді вікно Word містить зону (рядок) заголовка, 
чотири панелі інструментів («Стандартна», «Форматування», «Об-
рамлення і заповнення», «Малювання»), смуги перекрутки, лінійки 
та рядки стану. 

 
Функції головного меню (рядка заголовка) Word 

 
У головному (горизонтальному) меню Word дев’ять пунктів. 
У пункті File зібрані команди, за допомогою яких працюють з фай-

лами-документами. Крім стандартних команд Open, Close, Save As, 
Print, у цьому пункті є кілька команд, специфічних для процесора 
Word, наприклад Summary Info (створення бібліографічної картки до-
кументів), Print Preview (попередній перегляд документа перед друком) 
та ін. 

У пункті Edit (виправлення, редагування) крім стандартних ко-
манд Undo (відмінити операцію), Cut, Copy, Paste (робота з буфером 
обміну) містяться команди пошуку та заміни фрагментів тексту 
(Findl та Replase), команди переходу до заданого елемента тексту 
(Go To), команди створення автотексту (Auto Text) та ін. 

Пункт Viem (вид, перегляд) дає змогу керувати відображенням 
документа і його елементів на екрані відеотерміналу. Найважливі-
шими з них є: 

• Група полів вибору, що управляє режимом зображення доку-
мента в цілому: Normal (нормальний); Outline (структура докумен-
та); Page Layout (розмітка сторінки). 

• Команда Toolbars (панелі інструментів), яка дає змогу управля-
ти зображенням і складом різноманітних панелей інструментів. 

• Перемикач горизонтальної лінійки Ruter. 
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• Команди перегляду і редагування колонтитулів і виносок 
(Header and Footer i Footnotes). 

Група команд Insert (вставка) призначена для вставки в документ 
різних об’єктів: 

• Ліній розриву сторінок, колонок, розділів (Break). 
• Номерів сторінок (Page Nuders). 
• Довільних символів (Symbol). 
• Покажчиків і змісту (Index and Tables). 
• Малюнків (Picture). 
• Об’єктів обробки інших програм (Object). 
У пункті Formal зібрані дуже важливі команди, за допомогою 

яких форматується документ: 
• Форматування символів і знаків (Font i Paragraph). 
• Оформлення і заповнення абзаців, малюнків, вікон таблиць 

(Heading Numbering). 
• Робота зі стилями оформлення (Style). 
У пункті команд Tools (сервіс) важливими є команди установки 

опцій (Options) і створення елементів автокоригування (Auto Correct). 
У пункті Table зібрані всі команди роботи з таблицями, а пункт 

Window призначений для управління обробкою кількох документів, 
одночасно відкритих процесором WORD. 

Склад і характеристику головного меню текстового процесора 
WORD наведено в поданій таблиці. 

Команди Клавіші Призначення 

1. File   

New…… Ctrl + N Створити новий файл… 

Open…... Ctrl + O Відкрити файл …. 

Close…..  Закрити файл….. 

Save…. Ctrl + S  Зберегти файл …. 

Save As….  Зберегти файл як… 

Save All  Зберегти все 

Find File  Пошук файла 

Summary Info…  Зведення  

Templates…  Шаблони… 

Page Setup  Параметри сторінки… 

Print Preview  Перегляд  

Print Ctrl + P Друк  

Exit  Вихід 

2. Edit   
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Undo Ctrl + Z Відмінити  

Cut Ctrl + X Вирізати  

Команди Клавіші Призначення 

Copy Ctrl + C Копіювати 

Paste Ctrl + V Уставити 

Paste Special…  Спеціальна вставка… 

Clear Del Очистити 

Select All Ctrl + A Виділити все 

Find…. Ctrl + F Знайти…. 

Replase… Ctrl + H Замінити… 

Go To… Ctrl + G Перейти… 

Auto Text…  Автотекст… 

Bookmarks  Закладення…. 

Links…  Зв’язки 

Object  Об’єкт 

3. View   

Normal  Нормальний вигляд 

Outline  Структура документа 

Page Layoot  Розмітка сторінки 

Master Document  Головний документ 

Full Sereen  Повний екран 

Tool bass…  Панелі інструментів 

Ruter  Лінійка 

Header  Верхній колонтитул 

Footer  Нижній колонтитул 

Foot notes  Виноски 

Annotations  Примітки 

Zoom…  Масштаб… 

4. Insert   

Breac…  Розрив… 

Page  Сторінки… 

Numbers  Номера сторінок… 

Annotation  Примітка 

Date  Дата…. 

Tame…  Час… 
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  Поле… 

Field…  Символ… 

Команди Клавіші Призначення 

Form Field  Поле форми… 

Footnotes…  Виноска 

References…  Виноска 

Index and Tables  Зміст і покажчики 

File…  Файл… 

Frame  Кадр… 

Picture  Малюнок… 

Object…  Об’єкт 

Date base  База даних 

5. Normal   

Font…  Шрифт… 

Paragraph…  Абзац… 

Tabs…  Табуляція… 

Border and Shading  Оформлення та заповнення 

Columns…  Колонки… 

Change Case…  Регістр… 

Drop Cap…  Буковиця… 

Butter and Numbering  Список… 

Heading  Нумерація 

Numbering…  Заголовків… 

Auto Format…  Автоформат… 

Style Gallry…  Таблиця стилів… 

Style…  Стиль… 

Frame…  Кадр… 

Picture…  Малюнки… 

Drawing  Мальований 

Objects…  Об’єкти…  

6. Tools   

Spelling… F7 Орфографія… 

Grammar…  Граматика… 

Thesaurus… Shift + F7 Синоніми… 

Hyphenation…  Переніс слів… 
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Language…  Мови… 

Word Count…  Статистика… 

Команди Клавіші Призначення 

Auto Correct…  Автокоригування… 

Mail Megre…  Злиття 

Envelopes and Labels…  Конверти й наклейки… 

Protect  Установити захист… 

Document…  Документ… 

Revision…  Виправлення… 

Macro…  Макрокоманда… 

Customize…  Настройка… 

Options…  Опції 

7. Table   

Insert Rows  Вставити рядки 

Delete Rows  Знищити рядки 

Megre Cells…  Об’єднати вічка… 

Split Cells…  Розбити вічка… 

Select Row  Виділити рядок 

Select Column  Виділити стовпець 

Select Table Alt + Num 5 Виділити таблицю 

Table  Таблиця 

Auto Format…  Автоформат таблиці… 

Cell Height and Width  Висота і ширина вічка… 

Headings  Заголовки 

Convert Table to Text… 
 Перетворити таблицю в 

текст 

Sort…  Сортування… 

Formula…  Формула…. 

Sprif Tabll  Розбити таблицю 

Griidlines  Лінії сітки 

8. Window   

New Window  Нове вікно 

Arrang All  Упорядкувати все 
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Split  Розбити 

<список вікон документів>  <список вікон документів> 

 
 

Додаток 10 
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Додаток 11 
 
 

АРМ майстра 
 
Цех___________ 
 
Зміна №_______ 
 

 
 
 
 

 
Рапорт про виробіток 

№____ за «__» _______ 199_р. 
 
 

 

Назва 
деталі 

Назва 
операції 

Кількість Виконавець 
Норматив на  

одиницю 
На виробіток 

   
Прізви-
ще, і.п.б. 

Табельний 
номер 

Розряд 
Норма 
часу 

Розцінка 
Нормо-

часи 
Зар-

плата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Майстер_______ (підпис) 
 

Начальник цеху_____(підпис) 
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Додаток 12 

Методичні вказівки щодо використання табличного  
процесора Microsft Excel для Windows-95 

Загальна характеристика 

Часто економічна інформація представляється у вигляді таблиць. 
Для проведення розрахунків над даними, поданими в табличній фо-
рмі, широко використовуються табличні процесори (спеціальні про-
грами, призначені для роботи з електронними таблицями). 

Електронну таблицю, створену в пам’яті комп’ютера, можна пе-
реглядати, змінювати, записувати на машинний носій для зберіган-
ня, друкувати тощо. На екрані дисплея електронна таблиця має ви-
гляд прямокутної матриці, що складається з колонок і рядків, на 
перехресті яких утворюються клітинки. Кожна колонка і рядок міс-
тить ідентифікатор, а отже, кожна клітинка може бути однозначно 
визначеною. У клітинах розміщуються числа, математичні формули, 
текст. 

Нині в інформаційних системах обробки даних використовується 
багато різновидів електронних таблиць (VisiCalc, АБАК, ВАРИТАБ, 
Supercalc, Excel), робота з електронними таблицями підтримується в 
інтегрованих пакетах Lotus, Symphony. 

Одним з найпоширеніших є табличний процесор Microsoft Excel 
в Windows-95 (русифікована версія 7.0). 

Запуск Microsft Excel для Windows-95 

Для запуску програми Microsoft Excel слід виконати команду 
(натиснути рядки): Пуск / Програми / Microsft Excel, після чого на 
екрані відеотерміналу з’явиться вікно процесора Excel. 

Вікно містить ряд типових елементів. Рядок заголовка (верхній 
рядок вікна) містить назву програми «Microsoft Excel». Крайня зліва 
кнопка є кнопкою виклику головного меню. Праворуч розміщені 
відповідно кнопка згортання, відновлення та закриття вікна. 

Рядок меню розміщується під вікном заголовка і включає такі 
пункти: 

• «Файл» — робота з файлами книг (створення, збереження, від-
криття файлів, друкування файлів книг); 

• «Правка» — редагування книг; 
• «Вид» — перегляд книг; 
• «Вставка» — вставку в аркуші книг малюнків, діаграм та ін-

ших типів даних; 
• «Формат» — форматування книг (установлення параметрів 

форматів таблиць); 
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• «Сервис» — сервісні функції (установлення параметрів на-
стройки Excel); 

• «Данные» — робота з базами даних; 
• «Окно» — робота з вікнами книг; 
• «?» — виклик довідкової інформації. 
Кожний пункт меню має вертикальне підменю. Для відкриття 

меню необхідно натиснути клавішу [Alt] або [F10]. Після цього один 
із пунктів меню виділиться інверсним кольором. Щоб відкрити пот-
рібний пункт або підменю меню, слід за допомогою миші встанови-
ти на ньому курсор і натиснути ліву кнопку (можна також, корис-
туючись клавішами горизонтального переміщення, підвести курсор 
до потрібного пункту меню (підменю), натиснути клавішу [Enter]). 

Деякі пункти підменю праворуч від назви пункту містять позна-
чення комбінації клавіш, за допомогою яких можна вибрати відпо-
відний пункт підменю. 

При виборі пункту підменю в нижньому рядку екрана роз’яс-
нюється його призначення. 

Пам’ятайте, якщо назва пункту підменю має сірий колір, то він у 
даний момент недоступний (наприклад, не можна редагувати табли-
цю, якщо вона не існує). 

В Excel є ще один спосіб виклику команд. Клацання правою кно-
пкою миші на виділеному об’єкті приводить до виведення на екран 
контекстного меню, яке містить команди, що можна застосувати до 
виділеного об’єкта. 

Користувач має можливість відмінити останню введену команду, 
виконавши команду «Правка/Отменить». 

Панелі інструментів. Під рядком меню розміщуються, як пра-
вило, панелі інструментів, тобто рядок кнопок (піктограм), при на-
тискуванні на які виконується певна дія. Натискування кнопки здій-
снюється клацанням мишею по ній. При фіксації курсора миші на 
кнопці під нею з’являється її назва, а в рядку стану — коротка дові-
дка про призначення кнопки. Ряд кнопок дублюють відповідні кно-
пки меню. Однак користуватись кнопками панелі значно швидше і 
зручніше. Excel забезпечує користувача кількома панелями інстру-
ментів. Для вибору потрібної панелі слід скористатися командою 
«Вид/Панель инструментов». На екрані відеотерміналу з’явиться ві-
кно діалогу «Панель инструментов», у списку якого можна вибрати 
необхідні панелі. За замовчуванням Excel виводить на екран панелі 
інструментів «Стандартная» і «Форматирование». Деякі панелі ін-
струментів виводяться на екран автоматично при виконанні певних 
дій (наприклад, під час побудови діаграм автоматично виводиться 
панель інструментів «Диаграмма»). 

Вікно діалогу. Для введення допоміжної інформації (наприклад, 
для виконання команди «Файл/Открыть» необхідно вказати диско-
вод, каталог та ім’я файла) використовується вікно діалогу. Воно мі-
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стить ряд елементів: кнопки, списки, прапорці, перемикачі, рядки 
введення. Ці елементи розміщуються за тематичними групами, що 
називаються полями. Групи мають заголовки, які закінчуються дво-
крапкою. Перехід від групи до групи здійснюється або за допомо-
гою миші, або при натисканні клавіші [TAB]. Ім’я групи можна та-
кож виділити, натиснувши комбінацію клавіш [Alt — підкреслена 
літера в імені поля]. Переміщення всередині групи здійснюється за 
допомогою клавіш переміщення курсору. 

При введенні допоміжної інформації у вікно діалогу здійснюєть-
ся встановлення прапорців і перемикачів, вибір елементів зі списку, 
уведення і редагування тексту в полях уведення. 

Прапорці — це невеличкі квадратики, в яких під час установлен-
ня з’являється галочка. Їх установлюють незалежно один від одного. 
Перемикачі (зображаються у вигляді кола) використовують тоді, ко-
ли необхідно вибрати одну з кількох опцій. Вибраний перемикач ві-
дрізняється від інших темною крапкою в середині кола. 

У рядки введення заноситься текстова інформація. Наприклад, 
при відкритті якогось файла необхідно вказати його ім’я. Це ім’я 
можна вибрати зі списку імен файлів або набрати в рядку введення. 
Рядок уведення можна редагувати. 

У правій частині або внизу вікна розміщені кнопки управління 
діалогом. Кнопка «ОК» (клавіша [Enter]) закінчує діалог з підтверд-
женням усіх змін, після чого Excel виконує команду. 

Кнопка «Отмена» (клавіша [Esc]) анулює всі зміни; діалог закін-
чується, але відповідна команда не виконується. Крім кнопки «ОК» і 
«Отмена» у вікні діалогу залежно від призначення конкретного вік-
на можуть міститися й інші кнопки управління діалогом. 

Вікна діалогу мають також поля, які закінчуються трикрапкою. 
Під час вибору такого поля розкривається наступне вікно, в якому 
також можна встановити окремі параметри. 

Рядок формул. Під панеллю інструментів розміщується рядок 
формул. Детальніше цей рядок розглянуто на стор. 145. 

Рядок стану. У цей рядок виводиться інформація про хід вико-
нання деяких операцій, і він розміщується у нижній частині вікна 
Excel. 

Слід зазначити, що загальний вигляд вікна Excel і наявність де-
яких елементів залежать від параметрів, установлених командами 
«Сервис/Параметры» і «Вид». 

Довідкова система. Користувач у будь-який момент роботи з 
Excel може одержати довідку кількома способами. Для одержання 
довідки про команду або елемент екрана слід натиснути кнопку «?» 
стандартної панелі інструментів, установити курсор миші (який при 
цьому набере форму знака питання) на вибраний елемент і натисну-
ти кнопку миші. 

Вікна книг. Робота з аркушами книг. 
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Документи, що створюються у середовищі Excel, називають кни-

гами. Кожна книга складається з аркушів (листів) таких типів: 
• робочі аркуші або просто аркуші; 
• аркуші діаграм; 
• аркуші макросів; 
• аркуші модулів, написаних мовоюVisual Basic; 
• аркуші діалогів. 
Робочі аркуші — це електронні таблиці, що складаються з коло-

нок і рядків. Максимальне число колонок таблиці — 255, рядків — 
16384. Колонки позначаються зліва направо літерами: перші 26 — 
літерами A….Z, наступні 26 — літерами AA-AZ і так далі до остан-
ньої, 255, колонки, яка позначається літерами IV. Рядки познача-
ються зверху вниз цифрами від 1 до 16384. Клітини, розміщені на 
перетині колонки і рядка, називаються чарунками. Позначення (ад-
реса) чарунок складається з позначення колонки і рядка. 

В Excel може одночасно існувати кілька вікон книг. Для мані-
пуляцій з вікнами використовують меню Окна. У кожний момент 
часу одне з вікон є активним, воно виводиться на перший план і 
може закривати інші вікна. Користувач може встановлювати роз-
мір і положення кожного вікна традиційними для Windows спосо-
бами. 

Заголовок вікна розміщується зверху і включає ім’я книги. Ліво-
руч від імені розміщена кнопка виклику управляючого меню. Право-
руч розміщені відповідно кнопки згортання, відновлення і закриття 
вікна. 

Список аркушів книги розміщується ліворуч у нижньому рядку 
вікна. Цей список містить імена (ярлики) аркушів. Якщо книга 
включає багато аркушів, то список можна гортати за допомогою 
кнопок прокрутки, які розміщені ліворуч від списку. За замовчуван-
ням робочим аркушам присвоюється ім’я Лист…, аркушам діаг-
рам — ім’я Диаграмма…. Один з аркушів книги є активним (його 
ім’я виводиться інверсним кольором). 

Якщо активним є робочий аркуш, то під рядком заголовка вікна 
розміщується електронна таблиця активного аркуша. Електронна 
таблиця містить імена колонок і номера рядків, чарунки, а також го-
ризонтальну і вертикальну смуги прокрутки. 

Одна з чарунок таблиці виділена темною прямокутною рамкою. 
Це так званий табличний курсор. Колонку, рядок і чарунку, в якій 
знаходиться табличний курсор, називають відповідно активною ко-
лонкою, активним рядком і активною чарункою. Адреса активної 
чарунки виводиться у лівій частині рядка формул. Табличний кур-
сор можна переміщувати по таблиці за допомогою клавіш керування 
курсором або за допомогою миші. Для прокрутки чарунок аркуша 
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використовують елементи лінійок прокрутки. Під час прокрутки ад-
реса активної чарунки не змінюється. 

Якщо активним є аркуш діаграми, то у вікні виводиться відповід-
на діаграма. 

Користувач може зробити активним будь-який аркуш книги. Для 
цього необхідно клацнути мишею по ярлику в списку ярликів арку-
шів. 

Переіменування аркушів. Імена, що їх присвоює Excel аркушам 
за замовчуванням, малоінформативні. Користувач може змінити ім’я 
активного аркуша, виконавши команду «Формат/Лист/Пе-
реименовать» або клацнувши правою кнопкою миші і вибравши ко-
манду «Переименовать» з контекстного меню. При цьому на екран 
виводиться діалогове вікно «Переименование листа», в полі «Имя 
листа» якого можна ввести нове ім’я. 

Розподіл вікна. На екран виводиться лише частина чарунок ак-
тивного вікна. Розподіл вікна на дві або чотири частини дає змогу 
оглядати різні частини одного і того ж аркуша. Для розподілу вікна 
необхідно виконати команду «Окно/Разделить». Розподіл здійсню-
ється за місцем знаходження активної чарунки. Кожна частина вікна 
має свої смуги прокрутки. Для відміни розподілу необхідно викона-
ти команду «Окна/Снять разделение» або двічі клацнути мишею по 
розподільнику вікна. 

Закріплення заголовків рядків і колонок. Робочі аркуші ча-
сто мають заголовки колонок і рядків. Під час прокручування 
таблиці ці заголовки можуть зникнути з екрану. Для закріплення 
колонки чи рядка необхідно перемістити табличний курсор під 
рядок і праворуч від колонки, яку потрібно закріпити, і виконати 
команду «Окно/Закрепить область». Excel вставляє темну рамку 
для помітки закріпленого рядка і колонки, і вони залишаються 
видимими при переміщенні по всьому аркушу. Для зняття закріп-
лення необхідно виконати команду «Окно/Снять закрепление об-
ластей». 

Захист книг і аркушів. Для захисту від змін активного аркуша 
або всієї книги необхідно виконати команду «Сервис/Защи-
та/Защитить лист» або «Сервис/Защита/Защитить книгу». У резуль-
таті на екрані з’явиться діалогове вікно «Защитить лист (книгу)». У 
вікні «Защитить лист» вибирається, що необхідно захистити — 
зміст чарунок, графічні об’єкти. У цьому вікні можна задати і па-
роль. Без знання пароля відмінити захист неможливо. У вікні «За-
щитить книгу» можна встановити захист структури книги (кількість 
аркушів, їх імена), вікна книги (розміри, переміщення), а також за-
дати пароль. 

Для зняття захисту аркуша або книги слід подати команду «Сер-
вис/Защита/Снять защиту книги», увівши перед цим пароль, якщо 
його було задано. 
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Створення і збереження файлів книг 
 

Створення нового файлу здійснюється або шляхом уведення 
команди «Файл/Создать», або натисканням кнопки «Создать» на па-
нелі іструментів «Стандартная». 

При використанні команди на екрані відеотерміналу з’явиться 
вікно діалогу Создание документа, де відображається вміст папки 
«MS Offise\Шаблоны», яка створюється під час установлення Excel. 

Вкладка «Общие» вікна містить список файлів, що розташовані в 
папці «MS Offise\Шаблоны», а вкладка «Решения» — список фай-
лів, розміщених у папці «MS Offise\Шаблоны\Решения». У вікні 
можна також розмістити власну вкладку, створивши папку всереди-
ні папки «MS Offise\Шаблоны», і зберігати в ній файли командою 
«Файл/Сохранить как». 

При виборі файла з будь-якої вкладки в полі «Просмотр» 
з’являється короткий опис вибраного файла. Над полем «Просмотр» 
розміщені три кнопки, за допомогою яких змінюється вигляд списку 
файлів (пікторгама, просто список, список з атрибутами розміру і 
т. ін.). 

Створити копію книги, не змінюючи оригінал, можна натискан-
ням клавіші [OK]. 

При натисканні кнопки «Создать» панелі інструментів «Стандарт-
ная» створюється нова книга з ім’ям «Книга1» (якщо книга з таким 
ім’ям уже існує, то створюється книга з ім’ям «Книга2» і т. д.). 

Збереження файла. У меню «Файл» є п’ять команд: 
• Сохранить. 
• Сохранить как. 
• Сохранить рабочую область. 
• Закрыть. 
• Выход. 
Кожна з названих команд специфічна. Наприклад, команду «Со-

хранить как» використовують для збереження першої версії файла, 
команду «Сохранить» — для збереження змін в існуючому файлі. 
Аналогічно останній діє кнопка «Сохранить» на панелі інструментів 
«Стандартная». При виборі команд «Закрыть» або «Выход» Excel 
завжди запитує про необхідність збереження змін. 

При збереженні першої версії файла відкривається вікно діалогу 
«Сохранение документа», де вказується ім’я і тип файла, а також 
ім’я папки, в якій буде збережено файл. Якщо не вказано тип файла 
за замовчуванням, для книг установлюється тип .XLS, для копій — 
.XLT, для робочих областей — .XLM. 

При натисканні кнопки «Параметры» цього вікна відкривається 
вікно діалогу «Параметры сохранения». У цьому вікні можна встано-
вити прапорець «Всегда создавать резервную копию», а також зада-
вати паролі для відкриття і запису файла. Файл-копія має розширення 
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.XLK, а ім’я включає слово «Копия» перед іменем файла-оригіналу. 
Паролі можуть включати до 15 символів. При наступних збереженнях 
файла командою «Файл/Сохранить» або кнопкою «Сохранить» панелі 
інструментів запишеться поточний вміст книги замість останньої збе-
реженої версії файла. Для збереження файла під іншим іменем необ-
хідно використовувати команду «Файл/Сохранить как». 

Команда «Файл/Сохранить рабочую область» відкриває вікно ді-
алогу «Сохранить рабочую область». Це вікно дає змогу зберегти 
поточний стан середовища Excel (наприклад, розміщення всіх відк-
ритих книг, установлені параметри тощо). За замовчуванням робоча 
область зберігається у файлі Resume.xlw, але можна використати і 
будь-яке інше ім’я. 

Команда «Сервис/Автосохранение» дає змогу вказати інтервал 
часу, після закінчення якого Excel буде автоматично зберігати по- 
точний файл. 

При виборі команди «Файл/Свойства» Excel виводить вікно діа-
логу «Свойства», де можна помістити загальні відомості про книгу 
(автор, організація, назва тощо). 

Відкриття файлів. Під час запуску Excel автоматично відкри-
ваються всі файли, які зберігаються в папці XLSTART (створюється 
при інсталяції Excel). Для розміщення у цій папці файлів можна ви-
користати команду «Файл/Сохранить как». Якщо при запуску файли 
відкриваються з іншої папки, виконується команда «Сервис/Пара-
метры», а на вкладці «Общие» у полі «Каталог автозагрузки» вво-
диться повний шлях для папки. 

Для відкриття файлів використовують команду «Файл/Открыть» 
або кнопку «Открыть» панелі інструментів «Стандартная». Вікно ді-
алогу «Открытие документов», що при цьому відкривається, містить 
список файлів, які зберігаються у поточній папці. Одноелементний 
список «Папка», що розкривається, дає змогу замінити папку і дис-
ковод. Поле «Тип файла» визначає, які файли містяться у списку 
файлів. Для відкриття файла необхідно виділити його у списку або 
ввести ім’я файла в поле «Имя файла» і натиснути кнопку «Отк-
рыть». При натиснутій кнопці «Таблиця» вікна діалогу список фай-
лів виводиться у вигляді таблиці з полями «Имя», «Размер» і т. ін. 
Якщо клацнути мишею по одному з заголовків поля, то файли бу-
дуть відсортовані щодо вмісту цього поля. 

Для пошуку файлів у полі «Имя файла» вказується власне ім’я і 
розширення файла, а також натискується клавіша «Найти». В імені й 
розширенні можна використовувати символи * і ?. 

Крім того, вікно діалогу містить кнопку «Команды и режимы» 
(крайня праворуч). При натисканні цієї кнопки відкривається меню. 
Команда «Поиск по подкаталогам» цього меню є прапорцем і перек-
лючається щоразу при виборі. Якщо команду помітити галочкою, то 
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пошук буде здійснюватись не тільки у поточній, а й по всіх підлег-
лих папках. 

Перегляд і друк книг 
 

Поділ аркушів на сторінки. Excel автоматично розподіляє ар-
куш на сторінки по горизонталі й вертикалі, якщо встановлено пра-
порець «Авторазбиение на страницы» на вкладці «Вид» вікна діало-
гу «Параметры». Розподільники сторінок (штрихові лінії) з’явля-
ються на екрані під час друкування або попереднього перегляду 
рядка книги. 

Для встановлення горизонтального поділу табличний курсор пе-
реміщується у чарунку, де буде розпочинатись нова сторінка (чару-
нка при цьому має знаходитись у колонці А), і виконується команда 
«Вставка/Разрыв страницы». Для встановлення вертикального поді-
лу табличний курсор переміщується у чарунку, де буде розпочина-
тись нова сторінка (чарунка при цьому повинна знаходитись у рядку 
1), і виконується команда «Вставка/Разрыв страницы». 

Установлення параметрів сторінок. Установлення параметрів 
сторінок здійснюється за командою «Файл/Параметры страницы». 
Вікно діалогу, яке при цьому відкривається, містить кілька вкладок. 
Вкладка «Страница» дає змогу встановити розміри паперу, орієнта-
цію сторінок: книжна (вертикальна) або альбомна (горизонтальна), 
масштаб сторінок, які друкуються, номер першої сторінки. Вкладка 
«Поле» використовується для встановлення розмірів верхнього,  
нижнього, лівого і правого полів сторінок. Вкладка «Колонтитулы» 
дає змогу вибрати верхній і нижній колонтитули (інформація, яка 
виводиться над або під текстом сторінки) із списку. Якщо жодний з 
колонтитулів, що є у списку, не підходить, то за допомогою кнопок 
«Создать верхний колонтитул» і «Создать нижний колонтитул»  
можна створити власний колонтитул. 

Вкладка «Лист» дає змогу здійснювати друк у режимі чернетки, 
задати чи відмінити виведення сітки таблиці та ін. 

Попередній перегляд. Під час функціонування режиму на екрані 
відеотерміналу відображаються аркуші книги у вигляді, в якому вони 
друкуватимуться. Перехід до режиму здійснюється за допомогою ко-
манди «Файл/Предварительный просмотр» або кнопки «Просмотр» 
діалогових вікон «Печать» чи «Параметры страницы». Відкривається 
вікно діалогу «Предварительный просмотр», в якому відображається 
одна чи кілька сторінок аркуша. Перегляд здійснюється за допомогою 
кнопок «Далее», «Назад», «Масштаб», «Страница», «Поля». 

Друкування аркушів. Друкування здійснюється за командою 
«Файл/Печать» або після натискання кнопки «Печать» на панелі ін-
струментів «Стандартная». Перехід у режим друку можливий з вікон 
діалогу «Параметры страницы» і «Предварительный просмотр» при 
натискуванні кнопки «Печать». Вікно діалогу, що відкривається при 



 145 

цьому, містить кілька полів. Наприклад, у полі «Имя» можна вибрати 
тип принтера, у полі « Вывести на печать» — вибрати одну із опцій і т. 
ін. 

Використання формул 
 

Формула — це сукупність операндів, з’єднаних між собою зна-
ками операцій і круглих дужок. Операндом може бути число, текст, 
логічне значення, адреса чарунки, функція. У формулах розрізню-
ють арифметичні операції і операції відношень. Excel допускає: 
арифметичні операції: + — додавання, – — віднімання, * — мно-
ження, / — ділення, ^ — піднесення до степеня; операції відношень: 
> — більше, < — менше, = — дорівнює, <= — менше або дорівнює, 
>= — більше або дорівнює, <> — не дорівнює. 

Арифметичні операції і операції відношень виконуються над  
числовими операндами. Над текстовими операндами виконується 
єдина операція &, яка до тексту першого операнда приєднує текст 
другого операнда. Текстові константи у формулі обмежуються по-
двійними лапками. Під час обчислення формули спочатку викону-
ються операції у круглих дужках, потім арифметичні операції, потім 
операції відношень. 

Посилання на чарунки. Адреса чарунки включає назву колонки 
і номер рядка. Ці адреси можна використовувати у формулах. Мож-
ливі відносні, абсолютні й змішані посилання. 

Посилання, яке включає назву колонки і номер рядка, є віднос-
ним. Під час копіювання формули, а також редагування аркуша таке 
посилання буде модифіковуватись. Наприклад, якщо в якійсь чарун-
ці є формула, яка посилається на чарунку В4, то при вилученні, 
припустимо, рядка 2 і зсуву по таблиці вгору формула буде модифі-
ковуватись таким чином, щоб посилатись на чарунку В3. В абсо-
лютних посиланнях перед назвою колонки і номером рядка стоїть 
символ $. Такі посилання не модифікуються. У змішаних посилан-
нях абсолютною є назва колонки, а відносною — номер рядка або 
навпаки (наприклад, $А1, А$1). У них модифікується тільки віднос-
на частина посилання. У формулі можуть бути посилання на діапа-
зон чарунок. Діапазон може бути лише прямокутним. Указуючи діа-
пазон чарунок, задається адреса верхньої лівої клітки і через 
двокрапку — адреса нижньої правої клітки. Якщо у формулі є поси-
лання на чарунки, які знаходяться на іншому аркуші, то посилання 
повинно містити ім’я аркуша, знак оклику та адресу чарунки. На-
приклад 1!А1. 

Імена чарунок і діапазонів. Excel надає можливість присвоїти 
імена виділеним чарункам і діапазонам. Для цього призначена ко-
манда «Вставка/Имя/Присвоить». На екрані з’явиться діалогове вік-
но «Присвоить имя», в поле «Имя» якого можна ввести ім’я. Ім’я 
повинно починатися з літери. Воно може включати будь-які літери і 
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цифри, а також знак підкреслення, знак питання, крапку. Адреса ви-
діленої чарунки або діапазону з’явиться в полі «Формула» цього ві-
кна. За замовчуванням ім’я діє по всій книзі. Якщо треба обмежити 
дію імені яким-небудь аркушом, то імені, яке набирається в полі 
«Имя», повинно передувати ім’я аркуша і знак оклику, наприклад, 
аркуш1![ім’я]. Для вилучення імені необхідно відкрити список 
«Имя» діалогового вікна «Присвоить имя», виділити ім’я і натисну-
ти кнопку «Удалить». 

Слід зазначити, що коли створюється нове ім’я, припустимо для 
чарунки А1, а у формулах уже було посилання на цю чарунку, то 
Excel автоматично не модифікує формулу під це ім’я. Для встанов-
лення імен у посиланнях на чарунки в діючих формулах виділеного 
діапазону необхідно виконати команду «Вставка/Имя/Применить» і 
в діалоговім вікні «Применение имен» клацнути мишею по іменах, 
які ви хочете використати. (Імена чарунок і діапазонів чарунок міс-
тяться у списку, який розкривається у лівій частині рядка формул 
«Поле имени». Для вставки імені у формулу його вибирають з цього 
списку.) 

Функції. Excel містить понад 400 вбудованих функцій. Функція 
має ім’я і список аргументів у круглих дужках. Аргументами мо-
жуть бути числові та текстові константи, чарунки, діапазони чару-
нок. Деякі функції доступні лише тоді, коли відкрита відповідна на-
дбудова. Для відкриття надбудови необхідно виконати команду 
«Сервис/Настройки», а в діалоговому вікні «Настройки» вказати на-
дбудови, які потрібно відкрити. 

Формулу у функції можна ввести вручну або з використанням 
майстра функцій. Для роботи з останнім натискається кнопка «Май-
стер функцій» панелі інструментів «Стандартная» або виконується 
команда «Вставка/Функції». При цьому відкривається діалогове вік-
но «Мастер функций — шаг 1 из 2», в якому можна вибрати катего-
рію функції. При виборі категорії в поле «Функции» виводиться 
список функцій цієї категорії, з якого можна вибрати потрібну  
функцію. У рядок стану виводиться короткий опис функції. 

Після вибору функції натискається кнопка «Далее», в результаті 
чого відкривається діалогове вікно «Мастер функций — шаг 2 из 2», 
в якому можна вказати аргументи функції. Після чого у поле «Зна-
чение» виводяться значення функції при вказаних аргументах. З на-
тисканням кнопки «Готово» формула вставляється до активної ча-
рунки. 

Обчислення формул. В Excel за замовчуванням установлюється 
автоматичний режим обчислень, за якого зміна вмісту чарунок веде 
до перерахунку формул, що використовують ці чарунки. Для вста-
новлення ручного режиму обчислень на вкладці «Вычисления» діа-
лового вікна «Параметры» у блоці «Производить перерасчет» уста-
новляється режим «Вручную». У цьому режимі Excel виводить 
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слово «Вычислить» у рядок стану кожного разу, коли в аркуші 
з’являється необчислена формула. Для переобчислення формул не-
обхідно натиснути клавішу [F9] (формули переобчисляться у всіх 
відкритих книгах) або [Shift-F9] (формули переобчисляться тільки у 
відкритому аркуші). У полі чарунки може відображатись або фор-
мула, або значення. Вид відображення залежить від значення опції 
«Формула» вкладки «Вид» вікна діалогу «Параметры». При встанов-
леній опції в чарунці буде відображатись формула. 

Якщо під час обчислення формули допущено помилку, то в ча-
рунку виводиться повідомлення про помилку, яке починається із 
символу «#». Excel виводить такі повідомлення про помилки: 

• # дел 0 — спроба поділити на нуль або на порожню чарунку; 
• # имя ? — у формулі використовується неіснуюче ім’я; 
• # н/д — у формулі є посилання на чарунку з невизначеними 

даними; 
• # число! — помилка у числі, число неможливо подати в Excel; 
• # ссыл ! — у формулі є посилання на неіснуючу чарунку; 
• # знач ! — помилка під час обчислення функції. 
 

 
Додаток 13 

Методичні вказівки щодо функціонування управлінської  
інформаційної системи «Галактика» 

Призначення системи 

«Галактика» — це багатокористувацька інформаційна система 
управління корпорацією або організацією, яка задовольняє такі ви-
моги: 

• адаптивність відносно до профілю діяльності підприємства чи 
організації будь-якої форми власності; 

• наявність достатньої кількості параметрів, що дають змогу на-
лаштувати систему під специфічні особливості господарської, фі-
нансової і виробничої діяльності підприємства-користувача; 

• чітке розмежування оперативно-управлінських і фінансово-
облікових задач при повній їх інтеграції на рівні єдиної бази даних; 

• охоплення всього спектра типових виробничо-господарських 
функцій; 

• використання однакового для всіх задач, що розв’язуються, ко-
ристувацького інтерфейсу; 

• представлення користувачам простого інструментарію для по-
дальшого самостійного розвитку системи; 

• підтримка розподілених баз даних для забезпечення інформа-
ційної взаємодії багатоофісних корпорацій і теріторіально віддале-
них філіалів і підрозділів; 
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• використання рішень, які не потебують тривалої спеціальної 
підготовки системних адміністраторів, що відають за експлуатацію 
системи. 

Склад і характеристика системи 
 

Управлінська інформаційна система «Галактика» побудована за 
модульним принципом. Весь комплекс задач, для розв’язування яко-
го створено систему, розподілено на чотири контури: 

• контур адміністративного управління; 
• контур оперативного управління; 
• контур управління виробництвом; 
• контур бухгалтерського обліку. 
Застосування модульного принципу під час створення системи 

«Галактика» дає змогу використовувати як окремі ізольовані про-
грамні модулі, так і їх довільні комбінації залежно від потреб корис-
тувачів. 

Крім того, автори, визначаючи моделі системи, користувались 
такими концептуальними положеннями. 

1. Метою діяльності будь-якого суб’єкта управління є отриман-
ня прибутку від підсумків своєї діяльності. 

2. Усі взаємодії між юридичними суб’єктами (підприємствами, 
організаціями) зводяться до укладання та реалізації угоди. При цьо-
му одна із сторін є продавцем, інша — покупцем. Предметом угоди 
може бути робота, послуга або їх комбінація. 

3. Під час здійснення будь-якої господарської операції форму-
ється документ, який підтверджує її здійснення (операційний доку-
мент). Сукупність операційних документів складає документообіг 
підприємства. 

4. Операційні документи належать до одного з двох класів. Пе-
рший клас документів — документи-основи, тобто документи, які 
регламентують операції між юридичними особами. До цього класу 
належать угоди, рахунки, контракти, вимоги, гарантійні листи і т. ін. 
Документи-основи додатково класифікуються за: 

• життєвим циклом документа. Документ може перебувати в од-
ному із трьох станів: оформлюваний, виконуваний, закритий (вико-
наний); 

• видом розрахунку (з позиції багатовалютності): гривневий, ва-
лютний, валютно-гривневий. 

Другий клас документів — супроводжувальні документи, тобто 
операційні документи, які відображають суть фактично виконаних 
операцій. Усі супроводжувальні документи можна поділити на дві гру-
пи: 

• документи, які підтверджують переміщення цінностей, або опе-
рації виконання робіт, послуг. Це різноманітні накладні, акти тощо; 
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• фінансові супроводжувальні документи, які підтверджують 
операції переміщення готівкових і безготівкових фінансових засо-
бів. До них належать касові та банківські документи. 

Супроводжувальні документи, як правило, пов’язані з докумен-
тами-основами. 

5. Робота користувачів системи «Галактика» — це реєстрація вхід-
них або формування вихідних документів-основ і супроводжувальних 
документів, які підтверджують факт виконання господарської операції. 

При чітко налагодженій організаційній схемі експлуатації систе-
ми кожний виконавець виконує визначені для нього інструкцією дії, 
отримуючи при цьому інформацію в обсягах, необхідних і достатніх 
для здійснення своїх посадових обов’язків. 

У результаті роботи всіх користувачів системи здійснюється на-
повнення бази даних підприємства інформацією про хід виконання 
конкретних операцій. Обробка оперативної інформації, з одного бо-
ку, дає змогу проаналізувати взаємовідносини з контрагентами на 
основі відомостей про рух цінностей, послуг, робіт і фінансових за-
собів, з іншого — оцінити роботу підприємства за різними напря-
мами господарської діяльності. При цьому забезпечується: 

• конроль за регламентом виконання господарських операцій; 
• швидка перебудова системи, зміна схеми експлуатації системи 

при зміні бізнес-процесу (технології управління). 
Експлуатація управлінської інформаційної системи (УІС) «Гала-

ктика» дає змогу адміністрації підприємства: 
• оперативно отримувати достовірну інформацію про поточну 

діяльність підприємства; 
• здійснювати оперативне управління фінансами; 
• контролювати хід виконання договірних відносин; 
• контролювати взаємні зобов’язання; 
• контролювати й управляти трудовими, матеріальними і техніч-

ними ресурсами; 
• формувати і контролювати бізнес-план; 
• здійснювати планування й облік внутрішнього бюджету. 
 

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УІС «ГАЛАКТИКА» 

СУБД, що  
використовується 

Btrieve v. 6. X MS SQL 6.5 Oracle 7.3 

Операційна система 
(ОС) мережі з виді-

леним сервером 

• Novell 
NetWare; 

• Windows NT 
Server 

Windows NT 
Server 

• Більше 40 ОС, у 
т.ч. UNIX, Aipha 
VMS, OS/390; 

• Novell NetWare; 
• Windows NT  

ОС клієнта мережі  • MS DOS, • MS DOS, • MS DOS, 
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з виділеним  
сервером 

Windows 3.11; 
• Windows for 

Workgroupse; 
• Windows 95, 

Windows NT 
Workstation 

Windows 3/11; 
• Windows for 

Workgroupse; 
• Windows 95, 

Windows NT 
Workstation 

Windows 3.11; 
• Windows for 

Workgroupse; 
• Windows 95, 

Windows NT 
Workstation 

СУБД, що  
використовується 

Btrieve v. 6. X MS SQL 6.5 Oracle 7.3 

ОС клієнта без  
мережі (локальний 

варіант) 

• Windows 95, 
Windows NT 
Workstation 

• Windows NT 
Workstation 

• Windows 95, 
Windows NT 
Workstation 

Блокування даних 
при сумісному  
використанні 

• на рівні запису 
• на рівні сторін-

ки 
• на рівні запису 

Структура класифі-
катора 

Крім стандартної класифікації: клас-підклас-група і т. ін. 
можна ввести і використовувати власні ієрархічні багаторів-
неві класифікатори 

Число одиниць ви-
мірювання, які під-
тримуються класи-

фікатором для 
кожного об’єкта 

Без обмежень 

Розмежування  
прав доступу  
користувачів 

На рівні елемента меню, таблиці бази даних, колонки, рядка 
таблиці 

Мінімальні вимоги 
до сервера 

• P –100/16/1G •  P — 120/64/2G •  

Мінімальні вимоги 
до робочої станції 

• 486DX2/8/500 (DOS); 486DX2/16/500 (Windows) 

Рекомендована кі-
лькість робочих 
станцій в мережі 

• до 300 • до 1000 •  300 — 5000* 

* Визначається технічними характеристиками сервера, типом обраної ОС, про-
пускної здатності обладнання мережі. 

Контур адміністративного управління 

Контур адміністративного управління включає такі модулі: 
• управління маркетингом; 
• фінансове планування; 
• господарське планування, управління проектами; 
• фінансовий аналіз; 
• облік і управління кадрами; 
• управління документообігом. 
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Контур оперативного управління 

Контур оперативного управління включає такі модулі: 
• управління закупками (матеріально-технічне постачання); 
• управління продажами (збут); 
• складський облік; 
• управління консигнаційним товаром; 
• розрахунки з постачальниками і одержувачами; 
• роздрібна торгівля (управління продажами через торговий зал); 
• автотранспорт. 

Контур управління виробництвом 

Контур управління виробництвом включає такі модулі: 
• техніко-економічне (поточне) планування; 
• облік витрат на виробництво; 
• технічна підготовка виробництва; 
• оперативне управління виробництвом. 

Контур бухгалтерського обліку 

Контур бухгалтерського обліку включає такі модулі: 
• зв’язок бухгалтерського й оперативного модулів; 
• касові й розрахунково-бухгалтерські операції; 
• облік матеріальних цінностей (МЦ), малоцінних і швидкозно-

шуваних предметів (МШП); 
• розрахунок заробітної плати; 
• облік основних засобів і нематеріальних активів (НМА); 
• Головна книга. Баланс; 
• проектування бухгалтерської й економічної звітності довільної 

форми; 
• багатоплановість рахунків бухгалтерського обліку; 
• консолідована звітність корпорації. 

Інструментальні засоби системи 

До інструментальних засобів УІС «Галактика» належать: 
• засоби адміністратора бази даних; 
• засоби маніпулювання даними; 
• засоби користувача-програміста. 
Засоби адміністратора бази даних — це: утиліта розмежування 

прав доступу Protect, утиліта ведення журнальних файлів і персоні-
фікації дій оператора Journal, утиліта корпоративного міжофісного 
обміну даними Copro, утиліта покрокового відтворення операцій з 
даними Repair. 
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До засобів маніпулювання даними належать інтерактивна мова 
запитів SQL та утиліта експорту-імпорту даних SQLimex. 

Засоби користувача-програміста складаються з процесора ко-
ристувацького інтерфейса Vip, компілятора вихідних форм Fcom, 
багатофункціонального текстового процесора БІЗНЕС-ТЕКСТ, 
пакета ділової графіки GalaGraf та інтерактивного генератора зві-
тів ARD. 

Методика розв’язування задач в УІС 
 
Методику розв’язування задач в управлінській інформаційній си-

стемі «Галактика» розглянемо на прикладі модуля «Облік і уп- 
равління кадрами». 

Програмний модуль «Облік і управління кадрами» складається з 
таких компонентів: 

• ведення особових справ співробітників; 
• планування й управління штатним розписом та резервом на за-

міщення посад; 
• планування й облік робочого часу співробітників; 
• отримання регламентних звітів щодо кадрів підприємства. 
Компонента «Ведення особових справ співробітників» склада-

ється з дев’яти частин, які містять близько 150 показників. Частина 
«Анкетні дані» дає змогу сформувати анкету з необхідним набором 
питань. Крім того, до особової справи можна «підшити» довільну 
кількість додатків, які містять текстову (автобіографія, характерис-
тики і т. ін.), графічну (фото…) та іншу необхідну інформацію. 

Компонента «Управління штатами» забезпечує складання штат-
ного розпису підприємства з визначенням основних характеристик 
робочих місць. У разі необхідності можна навести додаткові харак-
теристики, склад яких визначається користувачем (наприклад, вимо-
ги до кваліфікації, освіти, віку, посадові інструкції, оснащення ро-
бочого місця тощо). Усі призначення і переміщення по службі 
виконуються згідно зі штатним розписом. Один співробітник може  
займати кілька ставок, у тім числі неповних. Щодо кожного робочо-
го місця можна скласти список співробітників, які входять до резер-
ву на заміщення цієї посади. 

Компонента «Облік робочого часу» забезпечує формування пла-
нового фонду робочого часу і ведення табелів обліку фактично від-
працьованого робочого часу інтегровано з відпустками, лікарняними 
і т. ін. 

У компоненті «Засоби підготовки звітів» пропонується гнучка 
настройка вихідних документів відповідно до потреби конкретного 
користувача. 

Обробка інформації здійснюється в інтерактивному режимі, для 
чого модуль має такі компоненти: 

• засоби ведення каталогів; 
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• інтегрована база даних; 
• розвинутий багаторівневий інтерфейс; 
• вбудована довідкова система; 
• система підготовки звітів. 
Запуск програми. Запуск комплексу «Галактика» здійснюється 

за допомогою кнопок [Пуск] або [Start] у головному меню MS-DOS 
або Windows-версії комплексу. 

Якщо доступ до роботи з модулем «Облік і управління кадрами» за-
хищено за допомогою програми Protect, то в діалогове вікно, що з’явить-
ся, необхідно ввести індивідуальне ім’я користувача мережі й пароль. 

На екрані відеотерміналу з’явиться головне меню комплексу 
«Галактика», в якому необхідно натиснути кнопку [Кадры]. Після 
цих дій на екрані відкривається головне меню модуля «Облік і уп-
равління кадрами. Можна почати роботу». 

Головне меню модуля. Головне меню модуля має такий вигляд: 

База данных Операции Отчёты Администратор Настройка 
= 
_ 

Кожний пункт головного меню модуля має вертикальне підменю. 
Щоб відкрити потрібний пункт головного меню або підменю, слід за 
допомогою миші встановити на ньому курсор і натиснути ліву кно-
пку (можна також, користуючись клавішами горизонтального пере-
міщення, підвести курсор до потрібного пункту меню (підменю), 
натиснути клавішу [Enter]). 

Наприклад, підменю пункту меню «База данных» містить два пунк-
ти: «Картотека» і «Штаты». З вибором цього пункту головного меню 
здійснюється введення, перегляд та коригування даних як щодо співро-
бітників, так і щодо штатного розкладу підприємства та його підрозділів. 

З викликом пункту «Операции» по всій базі даних одночасно 
здійснюються передбачені програмою операції, а пункту «От-
чёты» — формуються необхідні для обліку та управління кадрами 
підприємства звіти. 

До функцій пункту «Администратор» належать забезпечення ко-
нтролю і поновлення структури бази даних, коректність посилань в 
базі даних тощо (див. зміст меню 1-го рівня). 

Функціями пункту головного меню «Настройка» є забезпечення 
введення, перегляду і коригування каталогів, створення користува-
цьких каталогів, настройка нових звітів. 

Можливість доступу до сервісних засобів комплексу «Галакти-
ка» реалізується за допомогою пункту «=». 

База даних. Інформаційне забезпечення модуля формується у ви-
гляді бази оперативних даних і каталогів. База оперативних даних мі-
стить детальне дос’є на кожного працюючого. Це — персональні да-
ні; відомості про родичів і осіб, які якимось чином пов’язані з даною 
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особою; відомості про освіту і підвищення кваліфікації; відомості про 
призначення, переміщення, посадові оклади (тарифні ставки), допла-
ти, надбавки, зміни режимів роботи; відомості про відпустки, хворо-
би; відомості про заохочення, нагороди, стягнення; відомості про по-
передню трудову діяльність; військово-облікові дані тощо. 

Каталоги. Каталоги модуля містять необхідну для реалізації фу-
нкцій обліку й управління кадрами підприємства нормативно-
довідкову інформацію. Для їх організації застосовуються єдині пра-
вила і програмні засоби, що забезпечує уніфікацію інтерфейсів і фу-
нкціональних можливостей, а також дає змогу нарощувати склад ка-
талогів силами користувачів. 

Винятком є загальні для всього комплексу каталоги, такі як: 
• каталог підрозділів (таблиця KatPodr); 
• каталог валют (таблиця KIVal), 

а також каталоги, які заповнюються згідно з вимогами модуля «Зар-
плата»: 

• каталог систем оплати (таблиця KISisopl); 
• каталог тарифних сіток (таблиця TarStav); 
• каталог режимів роботи (таблиця KIRejim); 
• каталог категорій робітників (таблиця KIKatego); 
• каталог видів відпусток (таблиця KIOtpusk); 
• каталог діагнозів захворювань (таблиця KIVidPos). 
Каталоги модуля «Облік і управління кадрами» мають деревопо-

дібну структуру. 
Порядок формування і ведення каталогів розглянемо на прикладі 

каталогу підрозділів. Цей каталог повинен містити всі структурні 
підрозділи підприємства (фірми). Формування і ведення каталогу 
здійснюється за допомогою функції «Настройка». Після вибору цієї 
функції в головному меню модуля на екрані відеотерміналу 
з’явиться таке повідомлення: 
Настройка => =Настройка= =>> Заполнение каталогов =>> Под-
разделения. 

Після його активізації на екрані з’явиться табличне вікно вибору, 
в якому необхідно визначити підрозділ, який буде коригуватись 
(подвійним клацанням миші або установкою курсора на потрібному 
запису і натисканням клавіші [Enter]), або відкрити незаповнену ан-
кету для введення даних про новий підрозділ (скориставшись кла-
вішею [F7] або відповідною екранною кнопкою в статус-рядку). 

У будь-якому випадку введення (і коригування) даних до каталогу 
здійснюється в анкетній формі вікна вводу. Заповнюються такі поля: 

• код — числовий код; 
• наименование — назва підрозділу. Вона має бути унікальною, 

тобто не може бути двох підрозділів з ідентичною назвою; 
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• тип подразделения — вибирається з класифікатора за допомо-
гою клавіші [F3]. У системі передбачено три типи підрозділів — 
склад, торговельний зал і підрозділ; 

• адрес; телефоны; руководитель — ці поля заповнюються 
прямим набором з клавіатури; 

• группа подразделений — заповнюється шляхом вибору з ка-
талога групи підрозділів по клавіші [F3]. 

Робота з каталогами. Робота з каталогами модуля обліку й уп-
равління кадрами (введення, коригування, видалення, вибір із катало-
га, інші операції) здійснюється через однаковий інтерфейс, доступ до 
якого можливий через функцію меню модуля Кадры=> 
=Настройка= => Каталоги=> Просмотр каталогов, а також через 
інші інтерфейси, в яких використовується вибір елементів з каталогів. 

У заголовку інтерфейса =Настройка раздела:= показано назву ка-
талога або підкаталога, зміст якого редагуватиметься. У полі Ката-
лог: показано назву поточного каталога. Слід зазначити, що після 
розкриття підкаталогів зміст цього поля, на відміну від заголовка, не 
змінюється, якщо користувач знаходиться в одному каталозі. Під 
час переходу в інший каталог, навіть коли він пов’язаний з поперед-
нім, зміст поля Каталог: зміниться. 

Зміст каталога відображається у формі таблиці. У графі Код  
можна поставити числовий код поточної позиції або її порядковий 
номер у поточному розділі. Цю графу можна не заповнювати. 

У графу Наименование вводиться назва поточної позиції катало-
га або підкаталога. Уведена назва може коригуватись. 

Клавішами [Alt]+[F10] викликається локальне меню, яким перед-
бачено виконання таких команд: 

• Раскрыть — розкрити підрозділи поточної позиції. Для викли-
ку команди можна також використати клавішу [+] з правої (цифро-
вої) частини клавіатури (так званий «Сірий плюс»); 

• Вверх — піднятись на верхній рівень. Також можна використа-
ти клавішу [–] з правої (цифрової) частини клавіатури (так званий 
«Сірий мінус»); 

• В корень — зупинитись на найвищому рівні каталога; 
• Выбрать — вибрати поточний рядок і продовжити роботу. 

Можна також використати клавішу [Enter]; 
• Подцепить — доповнити класифікатор існуючим записом; 
• Начать каталог — створити користувацький каталог. 
Команда Раскрыть доступна завжди. За нею поточна позиція 

стає заголовком розділу, а її підпорядковані записи виводяться у 
таблицю. Команда Вверх доступна завжди і виконує дії, протилежні 
попередній команді. За нею поточним стає розділ вищого рівня. Ко-
манда В корень доступна завжди. Поточний каталог визначається 
полем інтерфейса, що коригується в даний момент. Команда 
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Выбрать доступна при заповненні полів інформаційних таблиць 
шляхом вибору з каталога (інтерфейс =Каталоги= було викликано 
клавішею [F3]), а також під час вибору запису каталога з команди 
Подцепить. Команда Подцепить доступна в усіх інших режимах. За 
її допомогою можна перенести запис з однїєї частини класифікатора 
в іншу або продублювати запис в інший каталог. Ця команда корисна 
при реструктуризації каталогів. Команда Начать каталог доступна 
тільки з меню =Настройка= =>Каталоги=>Просмотр. Вона дає 
змогу створити новий користувацький каталог. Для цього необхідно: 

• попередньо в одному з каталогів (як правило, це каталог Ан- 
кетні показники ) створити новий елемент; 

• потім установити курсор на цьому елементі й виконати коман-
ду Начать каталог. 

Поточний елемент стане початком нового користувацького катало-
га. Назва нового каталога збігатиметься з назвою поточного елемента. 

Для зручності користування в модулі «Кадры» передбачені засо-
би друку каталогів у вигляді звітів. Для цього можна скористатися 
функцією меню = Настройка = => Каталоги => Печать катало-
гов, у результаті чого у звіт виводиться зміст каталогів, починаючи 
із указаного місця ієрархії. Каталоги виводяться у звіт «драбиною», 
яка відображає ієрархічну структуру каталога. При активізації цієї 
функції на екрані відеотерміналу відкривається вікно =Формирова-
ние отчета=, в якому зазначаються деякі параметри звіту і робить-
ся запуск формування звіту. 

Наприклад, у полі Выводить записи, начиная с каталога зазнача-
ється назва каталога (підкаталога). Тоді у звіт буде виведена ієрархія 
записів, починаючи із зазначеної позиції. За замовчуванням виво-
диться все дерево каталогів. Уведення назви каталога проводиться 
методом вибору з допомогою клавіші [F3]. Вибір потрібного рівня 
здійснюється з використанням клавіш «Сірий плюс» або «Сірий мі-
нус». 

У поле Максимальное количество уровней иерархии в каталоге 
заноситься число рівнів ієрархії, яке буде виводитись у звіт. Записи 
каталога, які знаходяться на рівнях ієрархії нижче від зазначеного, у 
звіт не виводяться. 

Після установки зазначених параметрів за допомогою екранної 
кнопки [Формирование отчета] у вікні коригування можна отримати 
текстовий звіт, який у разі потреби можна переглянути, відкоригу-
вати і надрукувати. Друк здійснюється за допомогою комбінації 
клавіш [CTRL]+[P]. 

Користувацькі каталоги. Створення власних анкет. Користу-
вацькі каталоги створюються безпосередньо користувачем згідно з 
власними потребами в інформації. На відміну від системних ці ката-
логи користувач може знищити. 
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Новий каталог краще створювати у складі каталога =Анкетні по-
казники=, тому що він автоматично відкривається під час заповнен-
ня граф анкети. (Нагадаємо, що анкета дає змогу вводити довільні, 
не передбачені програмою дані про співробітника). 

Наприклад, користувач хоче ввести дані про наявність друкова-
них робіт у співробітників. Для цього треба: 

• Увійти до меню =Настройка ==> Каталоги => Просмотр. 
• Спуститися до розділу =Анкетні показники =. 
• Натискуванням клавіші [F7] створити новий елемент. 
• Увести назву Друковані роботи. (Створено новий елемент ка-

талога = Анкетні показники =.) 
• Знаходячись у рядку Друковані роботи, необхідно виконати 

команду Начать каталог. (Рядок Друковані роботи оголошено но-
вим каталогом). 

• Командою Раскрыть відкривається створений каталог і запов-
нюється даними. 

Засоби підготовки і формування звітів. Модуль обліку й уп-
равління кадрами має гнучкі засоби підготовки і формування спис-
кових і групувальних звітів з використанням усіх полів бази даних 
модуля. Настройка звітів повністю здійснюється користувачем. Під 
час настройки звітів можна використати фільтр відбору даних, а та-
кож визначити порядок їх сортування і групування. Форми виводу 
звітів описуються засобами компілятора форм Fcom. 

Настройку і формування необхідних звітів забезпечують такі 
компоненти модуля обліку й управління кадрами: 

• засоби настройки звітів, які забезпечують формування завдань 
на відбір даних, на їх сортування і групування; 

• засоби побудови звітів відповідно до заданих умов; 
• типові завдання на звіти, передбачені в складі модуля Кадры 

(вмонтовані звіти); 
• типові форми виводу звітів, які поставляються разом з модулем 

Кадры. 
Під час побудови звітів використовуються: 
• інтерфейс побудови вибірки; 
• інтерфейс розвантаження до форми; 
• приєднана форма. 

Додаток № 14 

ПЕРЕЛІК КОМПЛЕКСІВ ЗАДАЧ З УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ 
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

№  
з/п 

Назва задачі Періодичність 

1 Розрахунок норм часу за методом хронометражних спос- За запитом 
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тережень 

2 Розрахунок норм часу за методом фотографії робочого часу За запитом 

3 
Розрахунок поопераційних норм штучно-калькуляційного 
часу на деталь 

Перед запуском 
нового виробу 

4 Розрахунок поопераційної розцінки на деталь Та ж 

5  Розрахунок зведеної норми часу на виріб Щоквартально 

6  Розрахунок зведеної розцінки на виріб Та ж 

7 Розрахунок норм виробітку Та ж 

8 Розрахунок норм обслуговування Та ж 

Продовження дод. № 14 

№  
з/п 

Назва задачі Періодичність 

9 Розрахунок норм оплати праці Та ж 

10 Розрахунок нормативів чисельності Та ж 

11 Розрахунок прогнозу потреби в робочих кадрах За запитом 

12 
Розрахунок прогнозу потреби у фахівцях з управління 
персоналом 

За запитом 

13 Розрахунок прогнозу потреби у фонді споживання За запитом 

14 Розрахунок прогнозу продуктивності праці За запитом 

15 
Розрахунок нормативної трудомісткості річної (кварталь-
ної, місячної) виробничої програми  

Щорічно,  
щоквартально 

16 
Розрахунок планової трудомісткості річної (квартальної, 
місячної) виробничої програми  

Щорічно,  
щоквартально 

17 
Розрахунок нормованого фонду оплати праці на виконання 
виробничої програми підприємства за періодами, структур-
ними підрозділами, професіями і видами робіт 

За запитом 

18 
Розрахунок фонду премій та доплат на виконання вироб-
ничої програми підприємства за періодами, структурними 
підрозділами, професіями і їх видами  

За запитом 

19 

Розрахунок фонду додаткової заробітної плати на вико-
нання виробничої програми підприємства за періодами, 
структурними підрозділами, професіями і видами додатко-
вої ЗП 

За запитом 

20 
Розрахунок планового фонду оплати праці на виконання 
виробничої програми підприємства за періодами, струк-
турними підрозділами, професіями і видами нарахувань 

За запитом 

21 
Розрахунок планової потреби в основних виробничих кадрах 
на виконання виробничої програми підприємства за періода-
ми, структурними підрозділами, професіями і розрядами робіт 

За запитом 
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22  

Розрахунок планової потреби в допоміжних виробничих кад-
рах на виконання виробничої програми підприємства за періо-
дами, структурними підрозділами, професіями і розрядами ро-
біт 

За запитом 

23 Розрахунок складу (чисельності робітників) бригади За запитом 

24 
Розрахунок календарного плану зниження трудомісткості 
виробів 

Щорічно, за  
запитом 

25 Розрахунок плану зростання продуктивності праці 
Щорічно, за  

запитом 

26 
Розрахунок плану підвищення кваліфікації виробничого 
персоналу за його категоріями 

Щорічно, за  
запитом 

27 
Розрахунок плану підготовки виробничих робітників за 
структурними підрозділами і професіями 

Щорічно, за  
запитом 

Продовження дод. № 14 

№  
з/п 

Назва задачі Періодичність 

28 
Облік наявності та руху персоналу на підприємстві за пе-
ріодами, структурними підрозділами, категоріями, про-
фесіями і т. ін. 

Щомісячно, за 
запитом 

29 
Облік використання фонду робочого часу підприємства 
за періодами, структурними підрозділами і т. ін. 

Щомісячно, за 
запитом 

30 
Облік виробітку бригади за періодами і структурними 
підрозділами 

Щоденно,  
щомісячно, за 

запитом 

31 
Облік індивідуального виробітку за періодами, робітни-
ками і структурними підрозділами 

Щоденно,  
щомісячно, за 

запитом 

32 
Нарахування відрядної ЗП за документацією про бригад-
ний виробіток за періодами і структурними підрозділами 

Щоденно,  
щомісячно, за 

запитом 

33 
Розподіл нарахованої ЗП бригаді між її учасниками та на-
рахування доплат до неї за періодами, робітниками і 
структурними підрозділами 

Щоденно,  
щомісячно, за 

запитом 

34 
Нарахування відрядної ЗП за документацією про індиві-
дуальний виробіток і доплат до неї за періодами робітни-
ками і структурними підрозділами 

Щоденно,  
щомісячно, за 

запитом 

35 
Нарахування погодинної ЗП за тарифом і доплат до неї за 
періодами, робітниками і структурними підрозділами 

Щоденно,  
щомісячно, за 

запитом 

36 
Нарахування ЗП адміністративно-управлінському персона-
лу підприємства за структурними підрозділами 

Щомісячно, за 
запитом 

37 Нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності за Щомісячно, за 
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періодами, працюючими і структурними підрозділами запитом 

38 
Нарахування ЗП за дні відпусток за їх видами, періо-
дами, працюючими і структурними підрозділами 

Щомісячно, за 
запитом 

39 
Нарахування ЗП за середнім заробітком за видами нара-
хувань, періодами, працюючими і підрозділами 

Щомісячно, за 
запитом 

40 
Облік і нарахування утримань прибуткового податку із 
ЗП робітників і службовців за періодами і структурними 
підрозділами  

Щомісячно, за 
запитом 

41 
Облік і нарахування утримань за виконавчими листами із 
ЗП робітників і службовців за періодами, одержувачами і 
структурними підрозділами  

Щомісячно, за 
запитом 

42 
Облік і нарахування збору із ЗП до Пенсійного фонду за 
періодами, працюючими і структурними підрозділами  

Щомісячно, за 
запитом 

Закінчення дод. № 14 

№  
з/п 

Назва задачі Періодичність 

43 
Облік і нарахування збору із ЗП до фонду зайнятості за пе-
ріодами, працюючими і структурними підрозділами  

Щомісячно, за 
запитом 

44 
Формування і друк розрахунково-платіжної документації 
за періодами і структурними підрозділами 

Щомісячно, за 
запитом 

45 
Розподіл нарахованої в поточному періоді ЗП за напря-
мами витрат, категоріями персоналу, видами нарахувань, 
структурними підрозділами і т. ін. 

Щомісячно, за 
запитом 

46 
Аналіз динаміки і рівня продуктивності праці робітників за 
періодами, виробничими підрозділами, розрядами робіт 

Щоквартально, 
за запитом 

47 
Аналіз підвищення рівня продуктивності праці за факторами 
зростання, періодами, виробничими підрозділами 

Щоквартально, 
за запитом 

48 
Аналіз використання фонду робочого часу підприємства за 
періодами, категоріями персоналу, структурними підрозділа-
ми 

Щоквартально, 
за запитом 

49 
Аналіз використання фонду оплати праці підприємства за 
періодами, категоріями персоналу, структурними підроз-
ділами, видами нарахувань 

Щоквартально, 
за запитом 

50 
Аналіз виконання норм виробітку за періодами, професі-
ями, розрядами робіт, структурними підрозділами 

Щомісячно, за 
запитом 

51 
Аналіз співвідношень темпів зростання продуктивності 
праці й середньої ЗП за періодами, професіями, розряда-
ми робіт, структурними підрозділами 

За запитом 

52 Аналіз плинності та руху персоналу на підприємстві За запитом 

53 Аналіз кваліфікаційного складу виробничих робітників За запитом 
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54 Аналіз забезпеченості підприємства виробничими кадрами За запитом 

55 Формування звіту з праці Щоквартально 

56 
Формування звіту про наявність вільних робочих місць 
(вакантних посад) та потребу в працівниках 

Щоквартально 

57 
Формування розрахункової відомості про нарахування і 
перерахування збору на обов’язкове соціальне страху-
вання на випадок безробіття 

 

Щоквартально 

58 
Формування звіту про нарахування збору на обов’язкове 
пенсійне страхування та інших надходжень і витрачання 
коштів Пенсійного фонду 

 

Щоквартально 

59 
Формування розрахункової відомості за засобами фонду 
соціального страхування  

Щоквартально 

60 ……  
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