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• власні доходи держави, які вона отримує від виробничої та 
інших форм діяльності або у вигляді надходжень платежів за ре-
сурси, які згідно з чинним законодавством належать державі; 
• податки, які сплачують юридичні та фізичні особи зі своїх 

доходів. 
Податки є однією з найважливіших фінансових категорій. Іс-

торично це одна з найстаріших форм фінансових відносин між 
державою та членами суспільства. Податки — обов’язкові пла-
тежі, які стягує держава з юридичних та фізичних осіб. Податки є 
найвагомішим джерелом формування дохідної частини Держав-
ного бюджету України. 

Життєздатність і надійність податкової системи залежить від 
двох факторів: 1) правильності побудови; 2) рівня організації по-
даткової служби держави й налагодженості податкової роботи. 

Податкова служба — це сукупність державних органів, які ор-
ганізують і контролюють надходження податків, податкових і 
окремих видів неподаткових платежів. Податкова служба Украї-
ни включає Державну податкову адміністрацію (на районному 
рівні — інспекцію) і податкову міліцію. Державні податкові ад-
міністрації функціонують починаючи з 1991 р. на основі Закону 
України «Про державну податкову службу». 

Як і всі інші державні фінансові органи, податкова служба Укра-
їни, а відповідно й інформаційна система, вміщує три рівні управ-
ління — загальнодержавний, обласний та районний (рис. 8.1). 

ДПА України 
Центральна база даних

Стратегічна 
інформація

Тактична 
інформація

Оперативна 
інформація

ДПА України 
Центральна база даних

ДПА обласного 
рівня

ДПА обласного 
рівня

ДПІ районного 
рівня

ДПІ районного 
рівня

...

...

 

Рис. 8.1. Ієрархічна організаційно-інформаційна  
структура податкової служби 

На районному рівні здійснюється збирання оперативної інфор-
мації, яка є первинною в системі. Оброблення оперативних даних 
являє собою роботу, пов’язану зі збиранням, контролем, первинним 
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обробленням даних, формуванням вихідних інформаційних пові- 
домлень (довідок, звітів, аналітичних відомостей, звітних файлів 
та ін.). Саме на цю ланку податкової служби покладене найбіль-
ше інформаційне навантаження, пов’язане з безпосередньою робо-
тою з платниками податків. Автоматизація процедур збирання й 
оброблення інформації на АРМ відповідних виконавців забезпе-
чує повноту, достовірність, точність і актуальність розрахунків, 
підвищує оперативність їх виконання і вчасність формування  
звітної інформації для надання її у вигляді звітних файлів до ін-
формаційної системи ДПА обласного рівня. 

На обласному рівні здійснюється узагальнення оперативної 
інформації, що надходить з ДПІ районного рівня, і формується 
тактична інформація по ДПА області в цілому, яка передається 
по каналах зв’язку до ДПА України. 

Формування стратегічної інформації в інформаційній системі 
ДПА України є результатом сумісного оброблення оперативної й 
тактичної інформації. Результатною інформацією на цьому рівні 
податкової служби виступають звіти, зведення в цілому по Укра-
їні, прогнозні розрахунки та ін. Отримана інформація може ви-
користовуватися органами законодавчої та виконавчої влади 
для оцінки виконання дохідної частини бюджету України, ефе-
ктивності роботи відповідних законодавчих актів, прийнятих 
по тому чи іншому виду податкових платежів, прогнозування 
та вдосконалювання стратегії розвитку податкової системи 
України. 

У зворотному напрямку з ДПА України до обласного, а з ньо-
го на районний рівень посилають законодавчі, методичні та нор-
мативні матеріали, файли нормативно-довідкової інформації, но-
ві версії та засоби програмного забезпечення. 

Автоматизоване оброблення інформації в податкових органах 
України здійснюється за допомогою АІС. Головними завданнями 
податкових органів та АІС у податковій сфері є:  
• забезпечення дотримання податкового законодавства; 
• повний облік усіх платників податків, податкової звітності, 

сплати податкових та інших обов’язкових платежів до бюджету; 
• здійснення контролю за правильністю обчислення і сплати 

податків. 
Функції ДПА різних рівнів здійснюються за допомогою АІС 

«Податки», яка містить функціональні підсистеми, що реалізова-
ні у вигляді взаємопов’язаних систем автоматизованих робочих 
місць (АРМ) персоналу: 
• обліку платників податків; 
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• прийняття й оброблення звітів (реєстрація, введення інфор-
мації, оброблення інформації і т. д.); 
• обліку податків і платежів; 
• АРМ «Свідоцтво ПДВ»; 
• АРМ «Касові апарати»; 
• обліку надходжень до бюджету; 
• оброблення митної інформації; 
• складання звітності; 
• контролю та аудиту; 
• інформаційно-пошукової системи «Податки в Україні» та ін. 
АІС «Податки» розробляється як система взаємопов’язаних 

АРМ спеціалістів — податківців відповідних управлінь і струк-
турних підрозділів податкових служб різних рівнів. 

До складу основних функцій, що реалізуються в системі, вхо-
дять: 

1. Облік платників на підставі статутних документів (реєстра-
ція, перереєстрація, зняття з обліку і т. ін.). Окремо виконується 
облік платників податків юридичних та фізичних осіб. 

2. Збирання інформації про відкриття платниками рахунків у 
банках. Ця функція виконується на підставі надходження пові- 
домлень про відкриття та закриття рахунків з банківських установ. 

3. Збирання інформації про економічну діяльність підприємств. 
Ці повідомлення формуються на підставі фінансової звітності, яка 
регулярно надається підприємствами до податкових органів. 

4. Збирання звітної інформації від платників податків про на-
рахування сум платежів до бюджетів. Для полегшення оброблен-
ня звітної інформації від платників розроблено спеціальний ком-
плекс програм формування звітної документації платників 
податків. Почалось його впровадження в 1997 р. За допомогою 
цього засобу платник податків має змогу підготувати всі звітні 
форми для ДПІ та масиви БД. Інформація в цих масивах може 
накопичуватись і використовуватись не тільки для підготовки 
конкретної звітної форми, а й для власних потреб платника по- 
датків. До ДПІ платник надає дискету, яка вміщує всі звітні дані, та 
паперові копії звітів, підписані відповідальними особами. У ДПІ 
виділяється окреме АРМ для прийняття та перевірки інформації з 
ГМН на її відповідність звітним формам, вміст, коректність і вчас-
ність. Користувач (платник) має змогу захистити свою інформа-
цію електронним підписом і надати податкову звітність до ДПІ з 
використанням каналів зв’язку. 

5. Оперативне отримання даних про надходження коштів на 
сплату податків. Ця інформація надходить з електронних банків-
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ських систем та Держказначейства України у вигляді електрон-
них файлів або у формі повідомлень та реєстрів надходження по-
даткових платежів та інших сплат до бюджету. 

6. Проведення перевірок правильності сплати податків згідно з 
планами перевірок. 

7. Формування звітності до вищих ДПА. 
8. Економічний аналіз діяльності податкової адміністрації, 

стану району, який нею обслуговується, та ін. 
До складу інформаційного забезпечення АІС «Податки» вхо-

дять: 
• масиви БД НДІ АІС «Податки» (українська бюджетна класифі-

кація, довідники видів бюджетів, стадій формування бюджету, видів 
платників, кодів інспекцій, форм власності, видів діяльності, видів 
підпорядкованості, видів документів, пільг, банківських установ, 
міністерств, паспорт платника, довідники позицій по формах 1П, 
2П, 2ПТ та ін.); 
• масиви БД оперативної інформації (масив «Акти перевірок», 

авансових платежів, особових карток платників, надходжень, подат-
кових звітів, дотримання платіжної дисципліни та ін.); 
• вхідні інформаційні повідомлення: реєстраційні документи,  

звітні документи від платника про нарахування сум платежів (де-
кларації, звіти і т. ін.), довідки про відкриття рахунків у банках  
та ін. 

На підставі вхідної інформації та наявної БД в АІС «Податки» 
формуються і видаються вихідні інформаційні повідомлення: до-
відки про кількість платників у різних аспектах (за видами діяль-
ності, формами власності, видами підприємств, банками); довід-
ки про нараховані суми за видами податків; особові картки 
платників з обліку податків; довідки про стан розрахунків з бю-
джетом; довідки про фактичне надходження сум платежів до бю-
джету за кожним з податків (за платниками); відомості про недо-
їмку або переплату на дату (за різними видами податків); 
відомості про кількість особових карток; відомості про платни-
ків, які не сплатили платежі за період; відомості про нараховані 
та сплачені суми штрафних санкцій; відомості про нараховані та 
сплачені суми пені; план-графік аудиторських перевірок; акти 
аудиторських перевірок; звіти по формах 2П, 1П, 2ПТ та багато 
інших документів. 

Для оброблення інформації та забезпечення інформаційних 
зв’язків з іншими установами в АІС «Податки» використовують-
ся загальнодержавні класифікатори: 
• СПАТО — система позначень автономій, територій і областей. 
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• ЄДРПОУ — єдиний державний реєстр підприємств і органі-
зацій України. 
• ДРФОУ — державний реєстр фізичних осіб України. 
• ЗКГНГ — загальнодержавний класифікатор галузей народ-

ного господарства. 
• УКВЕД — український класифікатор видів економічної діяль-

ності. 
• УКФВ — український класифікатор форм власності. 
• КОПФГ — класифікатор організаційно-правових форм гос-

подарювання. 
• СПОДУ — система позначень органів державного управління. 
• УСГК — українська стандартна галузева класифікація. 
• УКУД — український класифікатор управлінських документів. 
• УБК — українська бюджетна класифікація. 
АІС «Податки» має досить широкі інформаційні зв’язки з ін-

шими підприємствами та установами. Надходження інформації 
відбувається з таких джерел, як: 
• платники (звітна документація, реєстраційна документація, лис-

ти, інформація про відкриті та закриті поточні та валютні рахунки); 
• банки (дані про сплачені податкові платежі, інформація про 

стан руху коштів за визначеними рахунками); 
• Держказначейство України; 
• фінансові управління (відділи) держадміністрацій; 
• Державний комітет зі статистики (ведення загальнодержав-

ного реєстру — ЄРДПОУ — та інших загальнодержавних класи-
фікаторів); 
• митниця (вантажні митні декларації); 
• Міністерство ЗЕД та європейської інтеграції (про надання 

ліцензії на ЗЕД). 
Споживачами інформації АІС «Податки» є урядові установи, 

ДПА вищих рівнів, платники податків, банки, Держказначейство 
України, Міністерство фінансів та ін. 

 

Основна 

1. Основи інформаційних систем: Навч. посіб. / В. Ф. Ситник, Т. А. Пи-
саревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва; За ред. В. Ф. Ситника. — 2-ге 
вид., переробл. і допов. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 248—251. 

Література до теми 
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Допоміжна 

2. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у 
фінансово-кредитних установах: Навч. посіб. — 2-ге вид. — К.: КНЕУ, 
2001. — С. 203—228. 

 

Мета: засвоєння теоретичних питань функціонування авто-
матизованих систем у податковій системі України; набуття нави-
чок постановки й алгоритмізації задач податкових органів для їх 
автоматизованого розв’язання. 

ПЛАН 

1. Характеристика податкової системи з позиції оброблення 
інформації. 

2. Структура і склад автоматизованої інформаційної системи 
(АIС) «Податки». 

3. Характеристика функціональних підсистем АІС «По- 
датки». 

4. Інформаційне забезпечення АІС «Податки». 
5. Зв’язок функціональних підсистем АІС «Податки» на різ-

них рівнях управління податковою системою України. 
6. Зовнішні інформаційні зв’язки АІС «Податки» з іншими 

інформаційними системами. 

 

Тема: формування й оброблення податкової звітності платни-
ків податків із застосуванням ППП «БЕСТ-ЗВІТ». 

 
 
Мета: вивчення можливостей програмного комплексу 

«БЕСТ-ЗВІТ» для формування податкової звітності платників й 
оброблення її в ДПІ районного рівня. 

8.2. Практичне заняття 

 

8.3. Лабораторна робота № 3 
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Розв’язати задачі: 
Задача 1. Побудувати схему алгоритму розв’язання комплек-

су задач з обліку податкової звітності в автоматизованій інфор-
маційній системі «Податки». Навести математичний опис алго-
ритму. 

Задача 2. Побудувати схему алгоритму розв’язання комплек-
су задач з обліку надходжень податкових платежів у автоматизо-
ваній інформаційній системі «Податки». Навести математичний 
опис алгоритму. 

Задача 3. Побудувати схему алгоритму розв’язання комплек-
су задач з контролю звітності та повноти сплати податкових пла-
тежів у автоматизованій інформаційній системі «Податки». Наве-
сти математичний опис алгоритму. 

Задача 4. При розв’язанні комплексу задач «Контроль повно-
ти сплати податкових платежів» формується відомість:  

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕПЛАТУ ТА НЕДОЇМКУ НА __ _______ 200 __ р.  

НАЗВА ПОДАТКУ: ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 
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1 2 3 4 5 6 

... ... ... ... ... ... 

Усього  * * * * 

 
За цією відомістю необхідно: 
• розробити словник та опис атрибутів; 
• навести формалізований опис показників; 
• визначити вхідну інформацію (документи, масиви та ін.); 
• визначити склад і структуру масивів бази даних, які необ-

хідні для розв’язання цієї задачі; 
• побудувати інфологічну модель бази даних. 

8.4. Завдання для перевірки знань 

 



 134 

Теми рефератів 

1. Автоматизація взаємообміну інформацією між платниками 
податків і податковими органами. 

2. Інформаційні технології в податковій системі України й тен-
денції їхнього розвитку. 

3. Особливості фінансової інформації, структура, оцінка, фор-
ми подання та відображення. 

4. Принципи організації та склад інформаційного забезпечення 
АІС «Податки».  

5. Системи класифікації та кодування інформації в податковій 
системі. 

6. Використання загальнодержавних класифікаторів у подат-
ковій системі України. 

Тема 9. Автоматизоване оброблення  
інформації у страхуванні 

9.1. Методичні поради до вивчення теми 

Зміст теми. Склад і структура автоматизованої інформаційної 
системи страхової компанії визначається побудовою організаційної 
структури компанії, а також характером взаємодії основних її скла-
дових частин — бази та сховища даних, документів і законодавчих 
актів з організації робіт зі страхування; наявністю у страхової ком-
панії ліцензій на здійснення страхової діяльності; інфраструктурою 
комунікацій і мереж для забезпечення обміну інформацією між 
складовими частинами автоматизованої системи, рівнями управлін-
ня страхової компанії, а також із зовнішніми щодо них АІС: Мініс-
терства фінансів України (ведення реєстру страхових закладів Укра-
їни і виданих їм ліцензій на здійснення страхової діяльності), 
банківськими інформаційними системами та ін. 

 
Пояснення до теми. Автоматизована інформаційна система 

страхової компанії (АІС «Страхування») охоплює більшість функ-
цій і завдань діяльності страхових компаній з метою виконання від-
повідної планової та аналітичної роботи, страхових операцій, ве-
дення форм обліку і звітності, прискорення оброблення звітних 
даних та підвищення обґрунтованості управлінських рішень. 
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Головними цілями створення АІС страхової компанії є: 
1. Проведення в установлені терміни розрахунків, пов’язаних 

із рухом договорів страхування. 
2. Автоматизація процесу обліку договорів за всіма видами 

страхування. 
3. Досягнення показників розвитку всіх видів страхування. 
4. Прийняття обґрунтованих планових рішень по доходах, ви-

датках і отримання необхідного балансового прибутку. 
Головним призначенням системи є забезпечення збору, збере-

ження, оброблення і передачі інформації з використанням комп’ю-
терної техніки і зв’язку з урахуванням взаємодії рівнів управлін-
ня страхової компанії та інших установ. 

Функції і задачі, покладені на АІС «Страхування». Тісно 
перетинаючись у таких питаннях, як поліпшення планових, звіт-
но-статистичних і обліково-контрольних робіт, задачі АІС 
«Страхування» центрального й районного рівнів істотно різнять-
ся за формами й засобами реалізації на ЕОМ. Для АІС централь-
ного рівня основними критеріями ефективності функціонування є 
розрахунки по збільшенню варіантності й забезпеченню обґрун-
тованості та збалансованості планових завдань, підвищенню їх-
ньої точності й наданню ширших можливостей управлінському 
персоналу в аналітичній роботі. Визначальний же критерій ефек-
тивної роботи АІС страхової компанії районного представництва 
полягає в підвищенні продуктивності праці страхових працівників 
(агентів) шляхом передачі на автоматизоване оброблення біль-
шості видів страхових операцій. 

Функціональні підсистеми АІС «Страхування»: 
• планування — призначена для розроблення перспективних і 

поточних планів прибутків і видатків за всіма видами страхуван-
ня та планів надходження страхових внесків і платежів. У межах 
підсистеми розробляються проекти контрольних цифр на перспек-
тиву, складаються проекти річних планів по основних видах  
платежів за видами страхування, які є обов’язковими в нашій 
державі, по добровільних, особистих, майнових та інших видах 
страхування; 
• бухгалтерський облік і звітність — реалізує автоматизоване 

розв’язання задач з виконання операцій обліку грошових і поточ-
них господарських операцій, формування бухгалтерських звітів у 
цілому по страховій компанії, а також зведених бухгалтерських 
балансів і аналітичних розробок до них. Тут автоматизовано вико-
нуються функції контролю за правильністю укладання балансів на 
підзвітних рівнях страхової компанії, формування балансів та ін-
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шої звітної документації для контролюючих, статистичних і подат-
кових органів. Для цього передбачається формування різноманіт-
них аналітичних таблиць, розшифровок, інших документів, отри-
мання яких стає можливим завдяки створенню єдиної міжрівневої 
бази даних і АРМ спеціалістів з широким використанням ПК, що 
реалізують технологію розподіленого оброблення даних і мож-
ливість отримання відповідей на регламентні та нерегламентні 
запити в запитувальному режимі функціонування; 
• праця і заробітна плата — призначена для розроблення про-

ектів кошторисів і обліку видатків на утримання страхової ком-
панії, обліку праці та заробітної плати, складання звітів із праці й 
заробітної плати, формування зведених звітних документів і ана-
літичних розробок до них; 
• статистичний облік і звітність — використовується для ук-

ладання зведених статистичних звітів за всіма видами страхуван-
ня, фінансовими результатами страхових операцій за звітний пе-
ріод, визначення основних показників роботи страхової компанії, 
укладання аналітичних розробок за всіма видами звітності, з ор-
ганізаційно-масової і контрольно-ревізійної роботи; 
• правове забезпечення — забезпечує облік, зберігання і по-

шук правових та інформаційних актів за всіма видами діяльності 
страхової компанії. Задачі цієї підсистеми розв’язуються в межах 
автоматизованої інформаційно-пошукової системи (ІПС). Вико-
ристання ІПС дозволяє централізувати збирання і контроль інфор-
мації, дає можливість одержувати відповіді із законодавчих, пра-
вових, нормативних та інших питань усім користувачам системи 
в умовах, коли в системі водночас працюють кілька з них; 
• тарифи і нормативи — підсистема для автоматизованого 

розв’язання задач з обчислення тарифних ставок за видами майно-
вого й особистого страхування, резервів, внесків по страхуванню 
життя, розроблення середніх цін на сільськогосподарські культури 
та інших розрахунків. У підсистемі виконуються також розрахунки 
відомчих нормативів розподілу фонду економічного стимулювання. 

Функціональна частина АІС «Страхування» нижчих ланок 
страхової компанії складається з тих самих підсистем, крім під-
системи «Тарифи та нормативи», яка функціонує тільки на ви-
щому рівні страхової компанії. Додатково у структурі виокрем-
лено підсистеми: 
• ведення операцій за договорами страхування — здійсню-

ються автоматизоване ведення обліку об’єктів страхування й об-
числення страхових платежів, розв’язуються задачі з визначення 
збитків та виплат страхового відшкодування і страхових сум; 



 137 

• контроль і аналіз діяльності відділення — визначаються основ-
ні показники роботи представництв, дільниць, бригад і агентів. 

Інформаційне забезпечення. В АІС «Страхування» використо-
вуються класифікатори: ЄДРПОУ, ДРФОУ, видів страхування, стра-
хового поля, видів тарифів, видів виплат, страхових агентів, особо-
вих рахунків, представництв страхової компанії, типів відділень, 
банківських установ. БД крім масивів НДІ містить оперативні маси-
ви особових рахунків, платежів, що надійшли, страхових внесків та 
викупних сум, планові показники роботи страхової компанії та ін. 

Вхідні інформаційні повідомлення — договори страхування 
(поліси), реєстри до цих договорів, виписки з банку про надхо-
дження страхових внесків або сплат, масив БД про сплату за ок-
ремими договорами і т. ін. 

Вихідні інформаційні повідомлення — портфель договорів стра-
хового агента, таблиця зведених номерів особових рахунків, роз-
рахунок на виплату, платіжне доручення на виплату, журнали об-
ліку договорів, внесків і страхових сум, звітні податкові та 
статистичні форми та ін. 

 

Основна 

1. Основи інформаційних систем: Навч. посіб. / В. Ф. Ситник, 
Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва; За ред. В. Ф. Сит- 
ника. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 251—253. 

Допоміжна 

2. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у 
фінансово-кредитних установах: Навч. посіб. — 2-ге вид., переробл. і 
допов. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 229—235. 

 

Мета: засвоєння теоретичних питань функціонування авто-
матизованих систем у сфері страхування; набуття навичок поста-
новки й алгоритмізації задач у страхових закладах для їх автома-
тизованого розв’язання. 

Література до теми 

9.2. Практичне заняття 
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ПЛАН 

1. Характеристика страхової системи з позицій оброблення 
інформації. 

2. Структура та склад АІС страхової компанії. 
3. Характеристика функціональних підсистем АІС страхової 

компанії. 
4. Склад і структура забезпечення АІС страхової компанії. 
5. Інформаційні зв’язки між рівнями управління АІС страхової 

компанії та з іншими інформаційними системами. 

 

Розв’язати задачі: 
Задача 1. При розв’язанні комплексу задач з обліку внесків по 

договорах страхування в АІС страхової компанії формується така 
відомість: 

ЗВІТ ПРО СПЛАЧЕНІ СТРАХОВІ ВНЕСКИ  
за ____________ місяць 200 __ р. 

Вид страхування _________________ 

Номер 
договору 

ПІБ 
страху-

вальника 

Дата 
Страхова 

сума  

Дата 
сплати 

страхових 
внесків 

Сума 
сплачено-
го внеску Підписання 

договору 
Закінчення до-

говору 

— — — — — — — 

— — — — — — — 

 Усього 
по виду 
страху-
вання 

  

*  * 

За наданою формою необхідно: 
• розробити словник та опис атрибутів; 
• навести формалізований опис показників; 
• визначити вхідну інформацію (документи, масиви та ін.); 
• визначити склад та структуру масивів бази даних, які необ-

хідні для розв’язання цієї задачі; 
• побудувати інфологічну модель бази даних. 

9.3. Завдання для перевірки знань 
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Задача 2. Побудувати схему алгоритму розв’язання комплексу 
задач з обліку укладених договорів страхування за видами стра-
хування. Навести математичний опис алгоритму. 

 
Задача 3. Побудувати схему алгоритму розв’язання ком-

плексу задач з обліку надходжень платежів по договорах стра-
хування в АІС страхової компанії. Навести математичний опис 
алгоритму. 

Теми рефератів 

1. Автоматизація інформаційних процесів на ринку страхових 
послуг України на сучасному етапі розвитку. 

2. Перспективи, основні концепції та напрямки створення су-
часних інформаційних технологій у страховій діяльності. 

3. Використання Інтернет-технологій у страховому бізнесі. 
4. Використання загальнодержавних класифікаторів у страхо-

вій сфері. 
5. Характеристика інформаційних систем і технологій стра-

хової системи України. 
6. Інформаційне забезпечення страхових закладів. 
7. Суть і технології реалізації інформаційних зв’язків АІС 

страхової компанії з іншими інформаційними системами. 

Тема 10. Автоматизована система  
фінансових розрахунків 

10.1. Методичні поради до вивчення теми 

Зміст теми. Структура автоматизованої системи фінансових 
розрахунків (АСФР) визначається побудовою системи державних 
фінансів і фінансових органів України, а також характером взає-
модії основних її складових частин — бази та сховища даних, до-
кументів і правил формування Державного й місцевих бюджетів, 
які передбачені Бюджетним кодексом України; інфраструктурою 
комунікацій і мереж для забезпечення обміну інформацією між 
складовими частинами автоматизованої системи, рівнями управ-
ління фінансових органів, а також із зовнішніми щодо АСФР ін-
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формаційними системами податкової системи України, Держказ-
начейства, Міністерства економіки та інших установ. 

 
Пояснення до теми. Фінанси — невід’ємний елемент суспіль-

ного виробництва на всіх рівнях господарювання. Вони однаково 
потрібні і підприємствам, і міжгосподарчим об’єднанням, і дер-
жавній системі управління економікою. Державні фінанси є одні-
єю з найважливіших сфер фінансових відносин. Усі розрахунки, 
пов’язані з державним бюджетом, виконуються за допомогою ав-
томатизованої системи фінансових розрахунків. 

АСФР — комплексна система виконання розрахунків зі ство-
рення та виконання Державного бюджету України в умовах ши-
рокого застосування ЕОМ та обчислювальної техніки з відповід-
ними кадрами, технологією, організацією робіт. АСФР охоплює 
не всю сукупність фінансових відносин, а тільки державні фінан-
си. АСФР є органічною частиною фінансової системи і охоплює 
всі її рівні. Виокремлюють три рівні ієрархії, які є об’єктами ав-
томатизації: загальнодержавний, обласний, районний. 

Один з моментів функціонування АСФР — єдність цілей та 
завдань управління фінансами на всіх рівнях ієрархії. Головними 
з цих завдань є: 
• виконання розрахунків з метою забезпечення єдиної  держав-

ної фінансової, бюджетної, податкової політики; 
• виконання у взаємозв’язку з інформаційними системами ін-

ших органів виконавчої влади аналізу сучасної економічної та 
фінансової ситуації в Україні, а також перспектив її розвитку; 
• виконання розрахунків для розроблення стратегії щодо внут-

рішніх та зовнішніх запозичень держави й погашення та обслу-
говування державного боргу; 
• розрахунки проекту Державного бюджету України та про-

гнозних показників Зведеного бюджету України, забезпечення в 
установленому порядку виконання Державного бюджету  Украї-
ни та контролю за дотриманням  правил складання звіту про ви-
конання Державного та Зведеного бюджетів України; 
• виконання розрахунків для забезпечення аналізу викорис-

тання бюджетних коштів і державного фінансового контролю; 
• удосконалення методів фінансового й бюджетного плану-

вання, фінансування, а також звітності та системи контролю за 
витрачанням бюджетних коштів; 
• забезпечення використання єдиних методологічних засад 

бухгалтерського обліку та звітності з управління державними фі-
нансами; 
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• формування вихідної інформації для інформування громад-
ськості про економічні та фіскальні цілі держави; 
• формування обґрунтованих державних бюджетів різних рів-

нів управління;  
• забезпечення циркуляції необхідної інформації між рівнями 

системи управління та іншими пов’язаними з АСФР інформацій-
ними системами в єдиному ритмі; 
•  підвищення узгодженості в процесі розроблення бюджетів 

різних рівнів та ін. 
Головними функціональними підсистемами АСФР є: 
1. Зведені розрахунки бюджету. 
2. Державні доходи. 
3. Фінанси галузей економіки. 
4. Видатки бюджету. 
Підсистема «Зведені розрахунки бюджету» призначена для 

формування науково обґрунтованих та збалансованих доходів і 
витрат державного бюджету за окремими видами відповідно до 
Української бюджетної класифікації. При розв’язанні задач голов-
ної підсистеми використовується інформація підпорядкованих  
підсистем (2—4). В АСФР забезпечується виконання всіх розра-
хунків бюджету за стадіями планування (розроблення контроль-
них цифр доходів і витрат бюджету, розроблення проекту бю-
джету); у часовому аспекті підсистемою здійснюється річне та 
поточне планування; у змістовому аспекті розробляються плани 
надходження до бюджету податкових платежів, загальнодержав-
них доходів, здійснюються визначення структури й розміру на-
громаджень за іншими джерелами надходжень, виконання розра-
хунків зі зведення та балансування всіх видів платежів, роз-
поділення дохідної частини бюджету, розроблення основних 
напрямків, пропорцій фінансування галузей економіки й держав-
них програм та розрахунки розмірів грошових коштів на ці цілі, а 
також підготовка довідкових і аналітичних розробок для аналізу 
й затвердження проектів бюджету відповідно до Бюджетного ко-
дексу України й Української бюджетної класифікації. 

Другим рівнем функціональної структури є блоки задач функ-
ціональних підсистем, які відображають стадійність робіт зі 
створення та виконання бюджету. Відповідно до цього у струк-
турі системи виокремлюють чотири блоки: 

1. Планування та прогнозування. 
2. Зміни плану. 
3. Облік, контроль, звітність. 
4. Аналіз. 
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Блок «Планування та прогнозування» призначений для роз-
в’язання задач із варіантних розрахунків показників бюджету під 
час його формування виконавчою гілкою влади й обговорення та 
прийняття законодавчими органами. На стадії формування конт-
рольних цифр у цьому блоці проводяться прогнозно-аналітичні 
розрахунки показників бюджетів і зведеного фінансового балансу 
держави й необхідні для їх обґрунтування прогнози динаміки різ-
них соціально-економічних показників. 

У блоці задач «Зміни плану» розв’язуються задачі з обліку змін 
показників фінансових планів у зв’язку зі змінами в податковому 
законодавстві або інших пов’язаних з бюджетним процесом сфе-
рах. Інформацію цього блоку використовують для обліку й конт-
ролю виконання бюджету, аналізу та поточного планування. 

Блок «Облік, контроль, звітність» призначений для розв’язання 
задач з обліку та контролю виконання бюджету, формування звіт-
ності про його виконання. 

У блоці «Аналіз» розв’язуються задачі з аналізу фактичного 
виконання бюджету, а також проводяться оцінки очікуваного ви-
конання бюджету. Інформація використовується для контролю за 
виконанням бюджету, а також для планування. 

Інформаційне забезпечення АСФР становлять: 
• БД нормативно-довідкової, планової та фактичної інфор-

мації (Українська бюджетна класифікація; доходи бюджету (план 
і факт); видатки (план і факт); уточнений розпис; уточнені ліміти; 
фінансування державного бюджету; касові видатки державного 
бюджету; взаємозаліки, мережі, штати, контингенти бюджетних 
установ по територіях; довідники територій; довідники мереж, 
штатів, контингентів бюджетних установ; фінансові норми й норма-
тиви та ін.). 
• Вхідні інформаційні повідомлення (розпис доходів, розпис ви-

датків по Україні в цілому та по територіях, мережі, штати та кон-
тингенти по територіях; довідники підпорядкованих фінансових ор-
ганів; показники розпису доходів; показники розпису видатків; 
показники мереж, штатів, контингентів бюджетних установ). 
• Вихідні інформаційні повідомлення (Державний бюджет Ук-

раїни; Зведений бюджет України; відомості про стан і аналіз ви-
конання Державного та Зведеного бюджетів України, а також мі-
сцевих бюджетів; звіти по лімітах; уточнений розпис доходів по 
Україні та територіях; уточнений розпис видатків по Україні та 
територіях; звіти по взаємозаліках; звіт Держказначейства про 
стан касового виконання бюджету; машинограми мереж, штатів, 
контингентів бюджетних установ та ін.). 
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Основна 

1. Основи інформаційних систем: Навч. посіб. / В. Ф. Ситник, 
Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва; За ред. В. Ф. Сит- 
ника. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 246—248. 

Допоміжна 

2. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у 
фінансово-кредитних установах: Навч. посіб. — 2-ге вид. — К.: КНЕУ, 
2001. — С. 183—202. 

3. Положення про Державне казначейство України від 31 лип. 
1995 р. № 590. 

4. Положення про Міністерство фінансів України від 26 серп. 
1999 р. № 1081/99. 

5. Наказ Міністерства фінансів України «Про запровадження нової 
бюджетної класифікації України» (від 3 груд. 1997 р. № 265 зі змін. і 
допов. з груд. 1997 р. до 2003 р.). 

6. Бюджетний кодекс України. 

 

Мета: одержання загальних відомостей про автоматизацію 
оброблення інформації, пов’язаної з процесами формування, об-
ліку й контролю виконання Державного й місцевих бюджетів в 
Україні; набуття навичок постановки й алгоритмізації задач фі-
нансових органів для їх автоматизованого розв’язання. 

ПЛАН 

1. Характеристика бюджетної системи України, бюджетного 
процесу, Української бюджетної класифікації. 

2. Характеристика системи державних фінансів України з по-
зиції оброблення інформації. 

3. Характеристика складу і структури автоматизованої систе-
ми фінансових розрахунків (АСФР). 

Література до теми 

10.2. Практичне заняття 
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4. Характеристика функціональних підсистем АСФР. 
5. Інформаційне забезпечення АСФР. 

 

Розв’язати задачі: 

Задача 1. Вихідне інформаційне повідомлення, що форму-
ється в АСФР, має вигляд: 

 

Необхідно: 
• розробити словник та опис атрибутів; 
• навести математичний опис алгоритму (формалізований 

опис показників); 
• визначити вхідну інформацію, необхідну для розв’язання 

задачі; 
• визначити склад і структуру масивів бази даних, які необ-

хідні для розв’язання цієї задачі; 
• побудувати інфологічну модель бази даних. 

Задача 2. Вихідне інформаційне повідомлення, що формуєть-
ся в АСФР, має вигляд: 

3.1 ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ, тис. грн 

Доходи 

1999 рік 2000 рік 

Затверджено 
Верховною 

Радою України 
Виконано 

Затверджено 
Верховною 

Радою України 
Виконано 

 
Необхідно: 
• розробити словник та опис атрибутів; 
• навести математичний опис алгоритму (формалізований 

опис показників); 

10.3. Завдання для перевірки знань 
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• визначити вхідну інформацію, необхідну для розв’язання 
задачі; 
• визначити склад і структуру масивів бази даних, які необ-

хідні для розв’язання цієї задачі; 
• побудувати інфологічну модель бази даних.  

Задача 3. Розробити схему інформаційної моделі комплексу 
задач з обліку виконання державного бюджету. 

Задача 4. Розробити схему інформаційного забезпечення ком-
плексу задач з планування державного бюджету. 

Задача 5. Побудувати схему алгоритму комплексу задач з 
планування державного бюджету. 

Тема 11. Загальна характеристика  
автоматизованого оброблення  
банківської інформації 

11.1. Методичні поради до вивчення теми 

Зміст теми. Характеристика основних напрямків автомати-
зації в банківських установах. Аналіз стану автоматизації бан-
ківської діяльності в Україні та перспективи її розвитку. Харак-
теристика основних досягнень у сфері впровадження сучасних  
інформаційних технологій у банківській діяльності. Визначення 
автоматизованої банківської системи (АБС). Особливості авто-
матизації банківських задач. Характеристика класів задач АБС: 
OLTP, OLAP, DSS. Основні напрямки вдосконалення банківсь-
ких інформаційних систем. Вимоги до створення та функціону-
вання АБС: функціональної повноти, гнучкості, надійності, ре-
ального масштабу часу, інтегрованості, забезпечення багато-
філійної роботи, безпеки та захищеності системи. Покоління 
АБС та їхня характеристика. Базовий елемент системи та його 
вплив на побудову АБС. Технологічні особливості АБС та харак-
теристика технологій «файл—сервер» та «клієнт—сервер» об- 
роблення даних в АБС. Характеристика основних складо- 
вих програмно-технічної платформи АБС: апаратних засобів, 
операційних системи (ОС) та систем керування базами даних  
(СКБД). 
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Пояснення до теми. Під час вивчення матеріалу цієї теми 
слід звернути увагу на: класи задач АБС, класифікаційні ознаки, 
за якими АБС розбиваються на покоління, технологію, апаратні 
та інструментальні засоби, що застосовуються в інформаційних 
банківських системах. 

Визначення АБС, напрямки автоматизації банківської 
діяльності та класи задач АБС. Автоматизована банківська 
система — це система, яка функціонує на основі ЕОМ та інших 
технічних засобів, що забезпечують процеси збирання, реєстрації, 
передачі, оброблення, збереження та актуалізації даних для розв’я- 
зання завдань управління банківською діяльністю.  

Інформаційні банківські технології поширюються на всі 
напрямки банківського бізнесу, забезпечуючи автоматизацію 
таких основних операцій, як: 
• міжбанківські безготівкові розрахунки; 
• клірингові операції; 
• операції з готівковими коштами; 
• кредитні та депозитні операції; 
• платіжні карткові операції; 
• операції з іноземною валютою; 
• операції з цінними паперами; 
• інвестиційні та маркетингові операції. 
Інформаційні банківські технології забезпечують безпапе-

ровий документообіг як усередині банку, так і при взаємодії цен-
тральний офіс — філія — територіально віддалене безбалансове 
відділення (ТВБВ), а також при взаємодії банк — клієнт. Обмін 
електронними банківськими повідомленнями між банком і клієн-
том забезпечується системою «Клієнт — банк». Для дистанційного 
банківського обслуговування банки використовують комунікацій-
ні та сервісні можливості Інтернету. На сьогодні системи банків-
ського обслуговування через Інтернет (Інтернет-банкінг) нада-
ють клієнту здебільшого послуги інформаційного характеру. 

Особливості автоматизації банківських задач у тому, що біль-
шість банківських операцій полягають у зміні залишків на відпо-
відних особових і балансових рахунках. Документи, пов’язані з 
відображенням та веденням даних по рахунках, є основними в 
інформаційному забезпеченні АБС. 

Більшість банківських задач, що автоматизуються зараз, — це 
переважно облікові, які можна віднести до класу задач OLTP 
(Оn-Line Transaction Processing). Незначна частка в АБС нале-
жить аналітичним задачам типу OLAP (On-Line Analyse Proce-
ssing Systems), за допомогою яких вирішувалися б такі завдання, 
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як аналіз ресурсів, активів, прибутковості, стану фінансових рин-
ків, оцінка ризиків тощо. Майже немає в АБС задач класу DSS 
(Decision Support Systems) з підтримки прийняття рішень, за до-
помогою яких можливе прийняття оптимального рішення при 
розв’язанні неструктурованих чи слабоструктурованих проблем. 

Основним напрямом удосконалення інформаційних технологій 
у банках є перехід від «файл-серверних» систем до систем типу 
«клієнт — сервер» з використанням професійних розподілених ре-
ляційних СКБД, таких як Sybase, Oracle, Informix та ін. 

Інформаційні системи, розроблені в середовищі цих СКБД, на-
дають низку істотних переваг при роботі з банківською системою: 

1. Підтримка розподіленої бази даних не лише в локальній ме-
режі, а й у територіально розподіленій системі, що дає змогу бан-
кам оперативно управляти роботою філій та контролювати їх. 

2. Забезпечення надійності збереження даних завдяки наявно-
сті механізму підтримки транзакцій та реплікацій, який забезпе-
чує цілісність і узгодженість даних. 

3. Виконання вимог гарантування безпеки банківської інфор-
мації розмежуванням і підтримкою різних рівнів доступу та ав-
томатизованого ведення журналу, який протоколює всі дії корис-
тувачів. 

4. Відсутність істотних обмежень при використанні в банків-
ській сфері з погляду обсягів інформації в базі даних, швидкості 
оброблення і т. ін. 

5. Наявність сучасних засобів розроблення клієнт-серверних 
технологій, таких як CASE-засоби та об’єктно-орієнтовані мови 
програмування. 

Покоління автоматизованих банківських систем. Однією з 
проблем, яка стоїть нині перед розробниками АБС, є проблема 
вибору підходів і технологічної платформи щодо її розроблення. 
Аналіз розвитку АБС дає змогу виокремити кілька поколінь та- 
ких систем і певним чином їх класифікувати [2; 3]. В основу розбив-
ки систем на покоління покладено апаратну платформу, інстру-
ментальні засоби, технологію функціонування системи, базовий 
елемент системи та її структуру. 

Перше покоління. До систем першого покоління належать си-
стеми, орієнтовані на використання ПК типу IBM PC, що пра-
цюють під управлінням MS-DOS. Програмне забезпечення вико-
нано з використанням мов СКБД типу Clipper, FoxPro, Clarion  
та ін. Структурно системи побудовані у вигляді не зв’язаних між 
собою АРМ. Тому характерна особливість АРМ є їх інформаційна 
відокремленість, тобто кожне робоче місце працює локально зі сво-
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єю базою даних на окремому комп’ютері. Обмін у таких системах 
виконується у вигляді файлів, часто за допомогою фізичного їх 
перенесення на гнучких дискетах. Проте іноді такий інформацій-
ний обмін ускладнюється тому, що АРМ мають різні структури 
збереження даних. Основним базовим елементом системи є не 
документ, а проведення, тобто інформація одного документа роз-
порошена в системі, що не дозволяє працювати з банківським до-
кументом як з одним цілим. 

Такі системи мають низку істотних вад: 
• інформаційна відокремленість кожної банківської підсис-

теми призводить до складності отримання консолідованих даних; 
• не завжди в таких системах передбачається санкціонова- 

ність доступу та захист інформації (у багатьох системах цього поко-
ління можливий перегляд клієнтських рахунків, кредитних угод та 
інших конфіденційних даних за допомогою утиліти dbView пакета 
Norton Commander), тобто системи практично не захищені; 
• у таких системах відсутній і практично неможливий меха-

нізм підтримки транзакцій і, як наслідок, немає змоги підтриму-
вати цілісність даних. 

Системи першого покоління були дуже поширеними, і це по-
яснювалося їхньою низькою вартістю й можливістю швидкої ро-
зробки. Зараз такі системи майже не експлуатуються, тому що 
Національний банк України ввів вимоги до програм автоматиза-
ції банківської діяльності та поставив перед собою завдання їх 
сертифікації. Системи першого покоління не відповідають вимо-
гам НБУ. НБУ вже провів сертифікації такого програмного комп-
лексу, як «Операційний день банку» (ОДБ), а також систем «Клі-
єнт — банк». Комерційні банки не мають права використовувати 
несертифіковані системи. 

Друге покоління. Системи другого покоління АБС зорієнтовані 
на такі самі технічні засоби, що й системи першого покоління. Від-
мінність полягає в тому, що персональні комп’ютери працюють у 
локальній обчислювальній мережі Novell NetWare. Це дає змогу 
підтримувати різні блокування і базу даних, яка розміщена на сер-
вері. Системи другого покоління реалізують файл-серверну тех-
нологію і здебільшого реалізовані мовами СКБД Clipper, FoxPro. 
Деякі системи реалізовані мовами С і Pascal. Базовим елементом си-
стеми є проведення, рідше документ. 

Ці системи дуже поширені в банках України, але вони також 
мають низку вад. Структурно в більшості випадків АБС побудо-
вані у вигляді окремих АРМ, які в кращому разі пов’язані між 
собою інформаційно і зовсім не пов’язані функціонально. 
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Основні вади АБС другого покоління — відсутність повно-
цінного механізму підтримки транзакцій, що може призвести до 
порушення посилкової цілісності бази даних, та складність за-
безпечення захисту інформації. 

Третє покоління. Це системи, апаратною платформою яких є 
ПК, що працюють під управлінням MS-DOS (MS Windows) і 
об’єднані локальною мережею Novell NetWare чи Windows NT. 
СКБД — власна розробка на базі менеджера записів Btrieve. Сис-
теми такого типу є перехідними від технології «файл — сервер» 
до технології «клієнт — сервер». Структурно вони побудовані, як 
система АРМ, що працює зі спільною базою даних, але слабо 
пов’язані між собою функціонально. Вадою систем третього по-
коління є те, що менеджер записів Btrieve — це механізм нижчо-
го рівня, а тому значною є частка операцій, пов’язаних з підтрим-
кою цілісності й узгодженості даних, які потрібно виконувати  
на робочій станції. Необхідно розв’язувати дуже багато проблем, 
які в інструментальних засобах наступного покоління реалізовані 
за умовчанням, унаслідок чого в такій реалізації механізм підт-
римки посилкової цілісності не завжди надійний. 

Четверте покоління. Системи побудовані на базі персональ-
них комп’ютерів під управлінням MS-DOS чи MS Windows і 
працюють у локальній мережі або є Host-комп’ютер з термінала-
ми, СКБД професійна реляційна (може бути постреляційна чи  
сіткова). Структурно система побудована у вигляді АРМ, які 
пов’язані інформаційно й рідше функціонально спільним ядром. 
Технологія — «хост-термінал» чи дворівнева «клієнт — сервер». 
АБС, що можна віднести до цього покоління, дуже поширені. 

П’яте покоління. Апаратна платформа — персональні комп’ю-
тери під управлінням MS-DOS чи MS Windows, іноді UNIX, які 
працюють у розподіленій мережі з кількома серверами додатків 
за технологією трирівневий «клієнт — сервер». Базовим елемен-
том таких систем є документ чи угода (іноді бухгалтерське прове-
дення). Структурно система складається з інформаційно й функціо-
нально пов’язаних АРМ. 

Перевага таких систем полягає у використанні професійних ре-
ляційних СКБД і непроцедурних мов програмування типу SQL. У 
таких СКБД транзакційний механізм і засоби підтримки посилкової 
цілісності є їх невід’ємною частиною, завдяки чому під час розроб-
лення прикладних програм не потрібно розв’язувати ці проблеми. 

Усе це підвищує надійність і захищеність АБС, а використан-
ня виділеного сервера додатків дає змогу збільшити продуктив-
ність. Проте розробка чи придбання таких систем під силу лише 
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потужним банкам, тому що інструментальні засоби розробки та-
ких систем коштують дуже дорого і спеціалістів, які володіють 
ними, небагато. 

Шосте покоління. Апаратна платформа — гетерогенне ме-
режеве середовище, професійні реляційні СКБД з відкритим ін-
терфейсом (можливе використання кількох СКБД); базовий еле-
мент — документ чи угода. Структурно система представлена 
сукупністю логічних АРМ, тісно пов’язаних між собою щодо да-
них і функцій у межах усієї мережі Intranet, які динамічно фор-
муються згідно з компонентною технологією. Це перспективна 
технологія розвитку АБС. Переваги такої технології полягають у 
тому, що для СКБД не має значення, де фізично знаходяться да-
ні — на сервері головної контори чи на сервері філіалу, який мо-
же бути територіально віддалений на кількасот кілометрів. Для 
розроблення й упровадження систем шостого покоління необхід-
ні наявність відповідних каналів зв’язку та масове використання 
систем, побудованих за Інтернет-технологією. 

З’ясуємо деякі класифікаційні ознаки розбивки АБС на поко-
ління. Базовий елемент — це структурна одиниця, обрана за ос-
нову системи. У ранніх версіях АБС таким елементом було бух-
галтерське проведення. Під час виконання банківської операції 
може здійснюватися кілька проведень, які операціоніст викону-
вав вручну занесенням їх в екранну форму. У нових АБС базовим 
елементом стає документ (як правило, певна сукупність прове-
день) чи банківська угода, тобто сукупність документів, що фор-
мують закінчену банківську операцію (наприклад, видача — су-
провід — погашення кредиту). 

Технологічний аспект розробки системи характеризує, який з 
варіантів вибрано для реалізації системи: «файл-серверна» тех-
нологія, дворівнева чи трирівнева «клієнт-серверна» технологія. 

Прогресивнішою є технологія «клієнт — сервер». Нині відомі й 
використовуються в АБС дві архітектури технології «клієнт—
сервер»: дворівнева та трирівнева. Дворівнева архітектура вклю-
чає сервер БД і робочі станції клієнтів. Усе оброблення інформа-
ції за нею виконується на робочій станції, а сервер використову-
ється лише для зберігання та пошуку даних. Проте за складної 
логіки прикладних програм така технологія висуває досить висо-
кі вимоги до комп’ютерів клієнтського робочого місця. З метою 
реалізації складної прикладної логіки для робочих станцій необ-
хідно виділяти дуже потужні машини, що призводить до виник-
нення явища, яке дістало назву «товстого» клієнта. Усунення цієї 
вади досягається трирівневою архітектурою, коли  
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виділяється вся прикладна логіка. Цей рівень має назву сервер-
прикладного програмного забезпечення, або сервер додатків. От-
же, архітектура цієї технології складається із сервера бази даних, 
сервера додатків і робочої станції. Така технологія усуває елемен-
ти дублювання, пов’язані з реалізацією подібної логіки на різних 
робочих станціях, а також проблему «товстого» клієнта. За трирів-
невої архітектури комп’ютер користувача використовується як ін-
терфейсний засіб. 

Вимоги до автоматизованих банківських систем. Першою й 
основною вимогою, яка висувається до АБС, є вимога щодо її функ-
ціональної повноти. Повнофункціональною можна вважати сис- 
тему, якщо набір її функцій дає змогу виконувати всі операції кон-
кретного банку. Звичайно, система, яка відповідає нинішнім пот-
ребам, може не задовольняти їх завтра, якщо в банку з’являться 
нові функції. Тому наступною вимогою, що висувається до АБС, є 
її гнучкість. 

Гнучкість — це один з основних факторів, який полягає в то-
му, що будь-яка банківська система повинна мати можливість ро-
зширюватись та розвиватись, і не лише фірмою-розробником,  
а й силами спеціалістів банку. Розвиток системи може відбуватися 
у двох напрямах: кількісному (при збільшенні кількості філій чи 
клієнтів) та якісному (при розширенні спектра банківських опе-
рацій і послуг). Кількісні зміни зумовлюють потребу нарощуван-
ня системи, яке може виконуватися двома способами:  
• за рахунок встановлення у головній конторі потужнішої ЕОМ 

чи шляхом розпаралелення процесу оброблення на кілька ЕОМ; 
• за рахунок збільшення продуктивності обчислювальних ком-

плексів у філіях банку й переходу на розподілене оброблення да-
них, зберігши за центральним обчислювальним комплексом лише 
функції консолідації балансу й обслуговування поточних інфор-
маційних потреб. 

Вибір способу нарощування АБС залежить від стратегії роз-
витку банку, особливостей взаємодії головної контори та її філій, 
а також від прийнятого розподілу функцій та відповідальності за 
них. Проте в будь-якому разі розробник АБС повинен вказати 
конкретні шляхи розв’язання проблеми нарощування системи 
для того чи іншого банку. 

У цілому система повинна мати можливість розширення як по 
горизонталі (збільшення кількості клієнтів, каналів зв’язку і т. ін.), 
так і по вертикалі (перехід на потужнішу техніку). 

При цьому мають бути зведені до мінімуму можливі зміни: 
• інтерфейсу користувача; 
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• технології роботи із системою; 
• структури файлів бази даних. 
Також має бути виключена або зведена до мінімуму необхід-

ність модифікації прикладного програмного забезпечення і пере-
підготовки персоналу. 

Надійність полягає в тому, що АБС повинна забезпечувати 
роботу великої кількості користувачів, які одночасно можуть 
уводити, коригувати документи (рахунки чи угоди), формувати 
звітність без будь-яких конфліктів, пов’язаних з одночасним дос-
тупом до даних. 

Реальний масштаб часу після введення документа АБС пови-
нен забезпечувати його бухгалтерське проведення. Новий стан 
рахунків одразу стає доступним для всіх користувачів й відоб-
ражається в балансі, а також може бути використаний під час об-
числення нормативів. Система, побудована з урахуванням цієї 
вимоги, має такі переваги: 
• дозволяє в будь-який момент мати повну картину фінансо-

вого стану банку; 
• дає змогу оперативно відстежувати інформацію, що надхо-

дить у систему; 
• надає можливість отримання додаткових кредитних ресурсів. 
Інтегрованість системи означає, що система повинна склада-

тися з інформаційно та функціонально пов’язаних між собою мо-
дулів. Інформаційний зв’язок полягає в тому, що всі складові си-
стеми працюють зі спільною базою даних, що дає змогу уникнути 
дублювання та забезпечує цілісність і узгодженість даних. Функ-
ціональний зв’язок дозволяє функціональним задачам, які харак-
теризуються однаковою прикладною логікою, але розв’язуються 
на різних АРМ, використовувати спільні процедури, що зберіга-
ються у відповідних бібліотеках (наприклад, нарахування відсот-
кових ставок). 

Забезпечення багатофілійної роботи банку полягає в тому, 
що для банків, які мають багато філій, і особливо для тих, струк-
тура яких є трирівневою, важливим моментом є забезпечення єд-
ності й цілісності технології. Виконання цієї вимоги в ідеальному 
варіанті — це забезпечення розподіленого оброблення даних у 
режимі On-line. Забезпечення розподіленого оброблення даних у 
такому режимі коштує поки що досить дорого й під силу не всім 
банкам. Тому реальнішою з погляду забезпечення цієї вимоги є 
єдність технологій, тобто щонайменше системи всіх рівнів повинні 
мати однакову структуру даних, однакові інтерфейси й ін-
струментальні засоби розроблення програмного забезпечення.  
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Безпека та захищеність системи — це одна з життєво необ-
хідних вимог, що висуваються до АБС. За оцінками західних 
спеціалістів, навіть великий і стабільний банк збанкрутує, якщо 
він відкриє всю свою документацію. Тому АБС має бути захище-
на як усередині від можливих зловживань працівниками банку, 
так і зовні від різних спроб розкриття банківської таємниці та ма-
хінацій з його коштами. 

Програмно-технічна платформа АБС. Розроблення АБС має 
виконуватись відповідно до міжнародних стандартів, що надасть 
можливість банківській системі України працювати на світових фі-
нансових ринках. Тому під час створення АБС необхідно керувати-
ся саме стандартами, які є загальновизнаними у світовій практиці. 

Найважливішим питанням, що постає під час створення АБС, є на-
самперед вибір програмно-технічної платформи, яка є головною 
при визначенні таких основних характеристик системи, як: 
• апаратна невибагливість, що дає змогу працювати як на одно-

му, окремо взятому ПК, так і на складній комбінації локальних ме-
реж, які працюють у різних кінцях міста і навіть країни; 
• збереження раніше зроблених капіталовкладень при переході 

на більш продуктивний варіант апаратної платформи; 
• можливість роботи в режимі реального часу; 
• забезпечення обміну з іншими системами автоматизації, зок-

рема з використанням механізму DDE; 
• надійність захисту від несанкціонованого доступу та можли-

вість відновлення даних у разі їх фізичних руйнувань; 
• прийнятна вартість для мінімальної конфігурації АБС і мож-

ливість при цьому використання обладнання, що відповідає су-
часним технічним досягненням; 
• підтримка механізмів транзакцій та реплікацій за одночасної 

роботи багатьох користувачів, а також у випадках апаратних збо-
їв та аварій системи; 
• переносність програмного забезпечення на різні апаратні плат-

форми. 
Основними складовими програмно-технічної платформи є: 

апаратні засоби, операційні системи (ОС) та СКБД. 
Ураховуючи те, що між апаратними засобами й операційними 

системами існує певна залежність, їх можна розподілити на такі 
три групи: 
• MAINFRAME — операційні системи МVS, VSE й анало-

гічні на комп’ютерах IBM/370/390 та їхніх аналогах; 
• MS-DOS, OS/2, Windows NT, Novell NetWare, які працюють 

на апаратурі Intell; 
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• UNIX — Unix-подібні операційні системи, які можуть пра-
цювати на різних апаратних платформах. 

Якщо раніше як основні ЕОМ у західних АБС вико-
ристовувалися MAINFRAME з багатокористувацькими ОС, то ни-
ні на зміну їм пришли міні-ЕОМ, чи РС-сервери. Аналіз західних 
АБС свідчить, що лише близько 4% банків працюють на платфор-
мі MAINFRAME, що становить приблизно 6% загальної кількості 
АБС. На вітчизняному ринку програмних засобів таких систем не-
має. 

Найпоширенішими системами, що використовуються зараз віт-
чизняними АБС, є операційні системи для персональних ком-
п’ютерів, робочих станцій і серверів MS-DOS, Windows NT, 
Novell NetWare, які працюють на апаратурі Intell. Причому дуже 
велика частка задач АБС розв’язуються в середовищі операційної 
системи MS-DOS. Це переважно клієнтські програми. 

Операційна система MS-DOS з 1981 р. стала базовою для пер-
сональних комп’ютерів фірми IBM. Ця система дуже проста й 
дешева. Тому велика кількість АБС, які функціонують і пропо-
нуються на вітчизняному ринку програмних засобів, — DOS-сис-
теми. Нині вже з’явилась версія цієї ОС, у якій ураховані всі змі-
ни в архітектурі ПК, можливість роботи в мережі. Проте ця ОС 
має певні вади. Основні з них такі: 
• операційна система MS-DOS є однозадачною; 
• недостатня продуктивність та відсутність можливості підт-

римки великих обсягів даних; 
• відсутність надійних засобів захисту даних. 
Тому DOS-системи є привабливими лише для малих і малопо-

тужних банків, ураховуючи компроміс між низькою вартістю й 
обмеженими можливостями системи. 

OS/2 — це операційна система для ПК типу PS/2. В OS/2 
розв’язана проблема забезпечення багатозначного режиму робо-
ти. MS-DOS може запускатись в OS/2 як одна із задач. У цій опе-
раційній системі також можливий багатовіконний інтерфейс, подіб-
ний до Windows. Системи на основі OS/2 не набули широкого 
застосування у вітчизняних АБС. 

Значно ширшими можливостями порівняно з MS-DOS харак-
теризуються операційні системи Windows NT та Novell NetWare. 
Наприклад, Windows NT надає користувачеві зручний графічний 
інтерфейс і можливість водночас із розв’язанням функціональних 
задач користуватись текстовим редактором чи електронними таб-
лицями, переглядати базу даних тощо. Використання Windows NT 
значно розширює можливості АБС. 
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Незважаючи на зручність і відносно невелику вартість систем 
на платформах MS-DOS, OS/2, Windows NT, Novell NetWare, як 
свідчить аналіз західного ринку АБС, користувачі під час прид-
бання нових систем віддають перевагу так званим відкритим плат-
формам, насамперед UNIX-платформі. 

До переваг ОС UNIX можна віднести можливість автоматично 
підтримувати комунікації, системний друк і роботу в мережі. 
Підтримка роботи в мережі нерозривно пов’язана з ОС UNIX, 
оскільки вона є багатокористувацькою системою. 

UNIX-системи відповідають єдиному стандарту, і існують їх 
версії від ОС для малопотужних ПК, які використовуються в не-
великих відділеннях чи обслуговують касові апарати, до ОС 
MAINFRAME, здатних обслуговувати центральні відділення вели-
ких банків. 

Недарма в усьому світі як операційна система для поштових 
серверів використовується UNIX (INTERNET, PIE-NET і т. д.). 

Зв’язок UNIX-серверів здійснюється автоматично у разі появи 
запиту на прийняття/передавання. 

UNIX дуже добре захищена, усі можливі доступи до системи 
й системних ресурсів чітко регламентуються системним адмі-
ністратором, оскільки майже всі версії UNIX сертифіковані, з рів-
нем захисту від несанкціонованого доступу. Основні моменти  
захисту UNIX-системи такі: 
• у разі певної кількості неправильно введених паролів корис-

тувач блокується системою; 
• у разі певної кількості неправильно введених паролів з одні-

єї термінальної лінії вона блокується; 
• системою передбачена періодична зміна пароля; 
• користувачам дозволене певне коло завдань для виконання в 

системі (доступ до мереж, комунікацій, друку, запити до сис-
теми); 
• користувачам дозволений доступ у певний каталог; 
• під час роботи системи протоколюються всі процеси, ініці-

йовані користувачем. 
UNIX-система використовується як поштовий телекомуніка-

ційний сервер у Центральній розрахунковій палаті НБУ. Викори-
стання UNIX-систем для АБС у вітчизняній практиці поки що не 
дуже поширене. 

Tепер зупинимося на характеристиках СКБД, які використо-
вуються в АБС. 

Аналіз західних АБС свідчить, що як СКБД найчастіше вико-
ристовуються потужні, надійні, багатокористувацькі, так звані 
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професіональні реляційні системи Sybase, ORАCLE, Informix, 
SQL Server, Progress, DB2 та ін. 

Системи, розроблені в середовищі цих СКБД, характеризу-
ються такими перевагами: підтримують стандартну мову маніпу-
лювання даними (SQL), забезпечуючи тим самим відкритість сис-
тем; легко переносяться з однієї апаратно-системної платформи 
на іншу; забезпечують підтримку цілісності бази даних. 
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№ 1. — С. 37—39. 

 

Мета: вивчення та закріплення знань з особливостей АБС та 
їхньої класифікації за поколіннями. 

ПЛАН 

1. Визначення АБС та основні напрямки автоматизації банків-
ської діяльності. 

2. Технології, що використовуються в АБС. 
3. Характеристика інструментальних засобів АБС. 
4. Ознаки, за якими класифікуються АБС. 
5. Характеристика поколінь АБС. 
6. Характеристика програмно-технічної платформи АБС. 
Завдання. Для закріплення класифікаційних ознак, за якими  

виконується розбивка АБС на покоління, необхідно проаналізу-

Література до теми 

11.2. Практичне заняття 
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вати відомі АБС, що використовуються в банках України, та ви-
значити, до якого покоління вони належать. Результати аналізу 
занести до таблиці. 

Назва 
АБС 

Інструментальні 
засоби 

Технологія 
Базовий 
елемент 

Технічна платфор-
ма та операційне 

середовище 
Покоління 

 

Для самостійної перевірки знань доцільно сформулювати до-
кладні відповіді на поставлені запитання й перевірити їх повноту 
та правильність за допомогою матеріалів пропонованих літератур-
них джерел. 

1. Схарактеризуйте основні напрями автоматизації банківської 
діяльності в Україні. 

2. На які класи поділяються задачі АБС? Схарактеризуйте 
особливості задач кожного класу. 

3. Назвіть та схарактеризуйте СКБД, які використовуються в АБС. 
4. Які переваги надає технологія «клієнт — сервер» при авто-

матизації банківських задач? 
5. Схарактеризуйте покоління АБС, яке є перехідним від тех-

нології «файл—сервер» до технології «клієнт—сервер». 
6. Які переваги надає трирівнева технологія «клієнт—сервер»? 
7. Які покоління АБС і чому вони є перспективними щодо ви-

користання в банківських установах? 
8. У чому полягає суть вимог інтегрованості та надійності до АБС? 

Тема 12. Особливості автоматизованого  
оброблення внутрішньобанківської інформації 

12.1. Методичні поради до вивчення теми 

Зміст теми. Підходи до структуризації банківських задач. 
Задачі «front-office», задачі «backt-office». Поняття забезпечувальної 
підсистеми АБС. Характеристика забезпечувальних підсистем 
АБС: інформаційного, технічного, програмного, математичного, 
лінгвістичного та організаційно-правового забезпечення. Поняття 

11.3. Завдання для перевірки знань 

 



 158 

функціональної підсистеми АБС. Основні підсистеми: «Опера-
ційний день банку» (ОДБ), «Управління кредитними ресурсами» 
(Кредити), «Управління валютними операціями» (Валютні опера-
ції), «Управління депозитами» (Депозити), «Управління цінними 
паперами» (Цінні папери), «Управління касою» (Каса), «Внутріш-
ньобанківський облік» (Внутрішній облік), «Управління розрахун-
ками з використанням пластикових карток» (Карткові операції), 
«Звітність банку» (Звітність), «Аналіз діяльності банку» (Аналіз). 
Загальна характеристика функціональних підсистем АБС. 

Призначення інтерфейсних систем в АБС. Загальна характе-
ристика основних інтерфейсних систем АБС: «Клієнт—банк», 
SWIFT, REUTERS, електронна пошта НБУ (NBU-mail). 

Поняття Інтернет-банкінгу, його переваги та перспективи 
впровадження в банківських закладах. Застосування Інтернету в 
електронному обслуговуванні на дому (houm banking), віртуаль-
ний банк — його призначення, переваги та проблеми впрова-
дження. 

Телефонний банкінг: основні поняття та перспективи застосу-
вання в банках. Банківські Call-центри та їхня коротка характери-
стика. Можливості використання мобільного телефонного 
зв’язку в телефонному банкінгу. 

 
Пояснення до теми. Слід звернути увагу на те, що АБС може 

бути представлена у вигляді певної сукупності підсистем. До скла-
ду АБС входять забезпечувальні та функціональні підсистеми. 

Забезпечувальні підсистеми об’єднують усі види ресурсів, не-
обхідні для функціонування системи. До їх складу належать такі 
підсистеми: інформаційного, програмного, математичного, техніч-
ного, лінгвістичного й організаційно-правового забезпечення. 

Інформаційне забезпечення (позамашинне та внутрішньомашин-
не) — це сукупність уніфікованих форм первинних документів, си-
стем класифікації й кодування та методів їх застосування в бан-
ківській діяльності, а також файли даних, що зберігаються в базі 
даних і використовуються для автоматизованого розв’язання функ-
ціональних задач. 

Програмне забезпечення (системне та прикладне) — це сукуп-
ність системних та прикладних програм, які забезпечують функціо-
нування АБС. 

Технічне забезпечення — це комплекс технічних засобів, який 
охоплює обчислювальну техніку й засоби збирання і передавання 
даних для інформаційного обміну як усередині банку, так і при 
взаємодії з іншими банками та клієнтами. 
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Математичне забезпечення являє собою сукупність алгоритмів 
та економіко-математичних моделей, які характеризують проце-
дури оброблення даних і формування бухгалтерської та статистич-
ної звітності. 

Організаційно-правове забезпечення — це сукупність норма-
тивно-правових документів та інструктивних і методичних мате-
ріалів, які регламентують права й обов’язки спеціалістів та ви-
значають технологічний порядок функціонування АБС. 

Лінгвістичне забезпечення охоплює мовні засоби, що викори-
стовуються в системі: мови програмування, інформаційно-по-
шукові мови, мови опису метаданих, мови запитів і спілкування 
користувачів із системою та інші мовні засоби. 

Функціональні підсистеми об’єднують блоки, комплекси та 
окремі задачі, які реалізують певні банківські функції. Перелік 
функцій, які реалізуються банківською системою, можна розпо-
ділити на дві частини: обов’язкові та допоміжні. До перших слід 
віднести ті функції, які мають місце в будь-якому комерційному 
банку. Набір допоміжних функцій залежить від спеціалізації банку. 

Функціональні підсистеми виокремлюють з огляду на певні 
ознаки управління. Ураховуючи багатоаспектність банківських 
завдань, виникає проблема декомпозиції АБС на функціональні 
підсистеми. Функціональна підсистема — це певна частина загаль-
ної системи управління, яка виокремлена відповідно до спільності 
функціональних ознак управління. Основою для функціональної 
декомпозиції можуть бути такі характеристики: функція, період і 
об’єкт управління. 

Функціональна структура АБС. Автоматизована банківська 
система повинна забезпечувати автоматизацію: 
• внутрішньобанківської діяльності, насамперед внутрiшньо-

банкiвських операцій, пов’язаних з обробленням платiжних та 
інших документів у тих пiдроздiлах банкiвської установи, які пра-
цюють безпосередньо з клiєнтами; 
• виконання мiжбанкiвських розрахунків та інших зовнiшньо-

банкiвських операцій; 
• фінансових операцій у межах міжнародного банківського  

бізнесу. 
Зрозуміло, що автоматизації цих процесів мають доповнювати 

одна одну й бути взаємопов’язаними. Автоматизація кожного з 
них має свою специфіку й особливості та є доволі складною про-
блемою з високим рівнем автономності. 

Зосередимо увагу на автоматизації внутрішньобанківської діяль-
ності на рівні комерційних банків. Огляд АБС засвідчив, що во- 
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ни відрізняються одна від одної як за структурою, так і за набо-
ром функціональних задач. Зараз немає типової структури АБС, 
якою банки керувалися б при розробці своїх систем, практично 
відсутні елементи стандартизації й уніфікації банківських техно-
логій. 

Вивчення структур різних банківських систем та певне їх уза-
гальнення дають змогу виокремити такі основні функціональні пі-
дсистеми АБС: «Операційний день банку» (ОДБ), «Управління 
кредитними ресурсами» (Кредити), «Управління валютними опе-
раціями» (Валютні операції), «Управління депозитами» (Депози-
ти), «Управління цінними паперами» (Цінні папери), «Управління 
касою» (Каса), «Внутрішньобанківський облік» (Внутрішній об-
лік), «Управління розрахунками з використанням пластикових кар-
ток» (Карткові операції), «Звітність банку» (Звітність), «Аналіз ді-
яльності банку» (Аналіз). 

АБС — це технологічна система, яка забезпечує функціонуван-
ня банківської установи. Ядром АБС є підсистема ОДБ, яка інфор-
маційно пов’язана з іншими функціональними підсистемами. 

Крім внутрішніх інформаційних зв’язків АБС характеризуєть-
ся великим сектором інформаційних зв’язків із зовнішнім сере-
довищем, у ролі якого виступають клієнти банку, інші банки, фі-
нансові та державні органи. Характеристику основних функціо-
нальних підсистем АБС наведено нижче. 

Характеристика підсистеми «Операційний день банку». 
Базовою підсистемою, що неодмінно має функціонувати в кож-
ному комерційному банку, є «Операційний день банку» (ОДБ). 
Основні функції цієї підсистеми такі: 
• уведення та оброблення клієнтських платіжних документів; 
• створення та ведення особових рахунків клієнтів та масивів 

нормативно-довідкової інформації; 
• робота з картотеками; 
• оброблення особових і балансових рахунків; 
• ведення аналітичного й синтетичного обліку, формування ба-

лансу за кожний банківський день та відповідних вихідних форм. 
Сервісні функції: відкриття, закриття та протоколювання бан-

ківського дня, встановлення лімітів, бізнес-правил для філій бан-
ку тощо.  

Характеристика підсистеми «Управління кредитними ре-
сурсами банку». У межах цієї підсистеми працівники кредитного 
відділу банку мають можливість виконувати такі основні функції: 
• аналіз фінансового стану позичальника, визначення його кре-

дитоспроможності та оцінка ризику при кредитуванні; 
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• формування й облік кредитних договорів; 
• ведення та коригування розпоряджень на оплату кредитів; 
• ведення та коригування строкових зобов’язань на погашення 

кредиту; 
• ведення та коригування відсоткових ставок і графіків сплати 

відсотків за кредитним договором; 
• нарахування відсотків за кредитом та облік їх сплати;  
• облік і контроль погашення кредитної заборгованості; 
• аналіз кредитного портфеля, класифікація кредитів і визна-

чення розміру резервування. 
Підсистема «Управління кредитними ресурсами» має бути ін-

тегрована з іншими функціональними підсистемами банку, зок-
рема з ОДБ, у якій виконують бухгалтерські проведення у разі 
надання кредиту та погашення суми основного боргу й відсотків 
за ним. 

Характеристика підсистеми «Управління валютними опе-
раціями». У комерційних банках, що мають дозвіл на виконання 
операцій з іноземною валютою, має функціонувати підсистема 
«Управління валютними операціями». У межах цієї підсистеми 
неодмінно повинен функціонувати комплекс задач «Валютний 
операційний день», що забезпечує введення та оброблення валют-
них платіжних документів, відкриття та закриття валютних ра- 
хунків, конвертацію валют, ведення рахунків покриття, форму-
вання балансу та інші операції з іноземною валютою. «Валютний 
операційний день» не обов’язково реалізується окремим програм-
ним комплексом. Операції з валютою можуть бути автоматизо-
ваним комплексним мультивалютним ОДБ, який здатний працю-
вати як з національною, так і з будь-якою іншою валютою. Крім 
комплексу задач «Валютний операційний день» у комерційному 
банку можуть бути автоматизовані такі завдання: 
• контроль імпортно-експортних операцій клієнтів банку; 
• прогнозування курсів валют; 
• облік біржових валютних операцій; 
• облік дилінгових операцій та оцінка дилінгових контрактів. 

Для проведення дилінгових операцій банком може використову-
ватися система міжнародної фінансової інформації, наприклад 
система Reuters Dealing; 
• робота із системою SWIFT, якщо банк є учасником цієї між-

народної міжбанківської телекомунікаційної мережі передачі бан-
ківських повідомлень. Використання SWIFT дає змогу обмінюва-
тися фінансовими повідомленнями з банками-нерезидентами та 
іншими міжнародними фінансовими установами. 
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Характеристика підсистеми «Управління депозитами». 
Підсистема «Управління депозитами» має забезпечувати автома-
тизацію робіт, пов’язаних з обслуговуванням фізичних та юри- 
дичних осіб, що відкрили депозитні (вкладні) рахунки в банку.  
У ній мають вестися депозитні (вкладні) рахунки клієнтів банку. 
Основними завданнями підсистеми є: облік операцій з готівкою, 
облік безготівкових операцій, облік цінних бланків, нарахування 
відсотків за депозитними рахунками, а також формування звітних 
форм щодо роботи з депозитними вкладами. 

У деяких АБС «Управління депозитами» не виділяється в ок-
рему функціональну підсистему, а інтегрується в комплекс, який 
має назву «Управління кредитно-депозитними операціями». 

Характеристика підсистеми «Управління цінними папера-
ми». Комерційні банки можуть виконувати такі операції з цінними 
паперами: 
• випускати і продавати власні акції; 
• купувати, продавати і зберігати цінні папери (акції, обліга-

ції, векселі тощо); 
• проводити операції з цінними паперами за дорученням клієнтів. 
У підсистемі «Управління цінними паперами» виокремлю-

ються такі основні напрями автоматизації робіт: 
1. Автоматизація обліку операцій із власними акціями банку. 
2. Автоматизація обліку операцій з державними цінними па-

перами. 
3. Автоматизація обліку операцій з іншими цінними паперами 

(акціями підприємств, векселями, сертифікатами і т. ін.). 
4. Автоматизація депозитарної та реєстраторської діяльності. 
5. Автоматизація управління портфелем цінних паперів, моде-

лювання та прогнозування стану фондового ринку. 
Характеристика підсистеми «Управління касою». Ця під-

система потрібна для обліку готівки й організації роботи обмінних 
пунктів. Підсистема являє собою міні-банк, що має свій баланс, ра-
хунки й документацію, у якій відображаються готівкові кошти.  
У підсистемі виконуються такі основні функції: 
• ведення довідника касових символів; 
• ведення та оброблення прибуткових касових документів; 
• ведення та оброблення видаткових касових документів; 
• формування та ведення касового журналу; 
• формування звітних форм з обліку роботи каси. 
Підсистема може працювати в одній локальній мережі з підсисте-

мою «Операційний день банку» або може бути територіально відда-
леною і взаємодіяти з банком за допомогою електронної пошти. 
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У підсистемі «Управління касою» вирішуються такі основні 
завдання: 
• формування касового плану (АРМ бухгалтера-економіста 

каси); 
• облік надходження коштів до каси (АРМ касира з обліку на-

дходжень); 
• облік видатку коштів з каси (АРМ касира з обліку видатків); 
• інкасація коштів у банку (АРМ нічного касира та бухгалтера 

з інкасації); 
• облік роботи обмінних валютних пунктів (АРМ працівни-

ка з контролю та нагляду за роботою обмінних валютних пунк-
тів); 
• облік наявності коштів у касі банку (АРМ завідуючого касою). 
Характеристика підсистеми «Внутрішньобанківський об-

лік». Підсистема охоплює завдання, пов’язані з обліком у самому 
банку. До цієї підсистеми належать такі основні завдання: 
• облік праці та нарахування заробітної плати працівникам банку;  
• облік власних основних засобів банку; 
• облік нематеріальних активів;  
• облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів; 
• облік господарських і експлуатаційних витрат; 
• податковий облік; 
• формування бухгалтерської звітності. 
Характеристика підсистеми «Управління розрахунками з 

використанням пластикових карток». Метою роботи цієї під-
системи є автоматизація безготівкових розрахунків з викорис-
танням пластикових карток. Основні напрями робіт у підсистемі 
такі: 
• обслуговування локальних платіжних карткових систем; 
• обслуговування міжнародних платіжних карткових систем; 
• обслуговування національних платіжних карткових систем. 
Картковий бізнес у банках України зараз дуже інтенсивно розви-

вається. Крім локальних платіжних карткових систем, більшість 
яких обслуговують зарплатні карткові проекти певного банку-
емітента, багато банків є учасниками міжнародних карткових проек-
тів і емітують картки типу ViSA International, Europay International, 
American Exspress та ін. Здебільшого ці системи побудовані на карт-
ках з магнітною смужкою. 

В Україні стартувала національна система масових електрон-
них платежів (НСМЕП), яка орієнтована на картки з мікропроце-
сором, які називаються смарт-картками. Основною метою 
НСМЕП є впровадження відносно дешевої, надійно захищеної 
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автоматизованої системи безготівкових розрахунків. Картки 
НСМЕП завдяки мікропроцесору дають змогу більшість операцій 
виконувати в режимі off-line. Учасниками НСМЕП може стати  
будь-який банк України. Картками НСМЕП для проведення пла-
тіжних карткових операцій можуть користуватися як фізичні, так 
і юридичні особи. 

За даними НБУ, станом на 1 січня 2003 р. в Україні емітовано 
близько 6,3 млн платіжних карток, 4,87 млн з них — це міжнарод-
ні картки, 1,455 млн — картки НСМЕП. 

Характеристика підсистеми «Звітність банку». У підсисте-
мі формується бухгалтерська, фінансова та статистична звітність 
про діяльність комерційного банку. Джерелом інформації для цієї 
підсистеми є база даних, сформована в ОДБ. У кожному комер-
ційному банку встановлено АРМ-Статзвітність, яке є програм-
ним продуктом НБУ. За допомогою цього АРМ формується вся 
статистична звітність комерційних банків у вигляді окремих фай-
лів показників і передається в депозитарій статистичної звітності 
до НБУ, де ці показники обробляються і де формуються необхід-
ні звітні форми. Структура та зміст файлів звітності регламенто-
вані відповідними інструктивними матеріалами НБУ. 

Характеристика підсистеми «Аналіз діяльності банку». Ця 
підсистема акумулює у своєму складі всі аналітичні завдання. До 
основних аналітичних завдань підсистеми можна віднести: 
• аналіз балансу (агрегованого та за класами, розділами, гру-

пами й балансовими рахунками); 
• аналіз пасивів банку (структура пасивів, структура власних 

коштів, структура залучених коштів); 
• аналіз активів банку (структура активів, структура кредит-

ного портфеля); 
• аналіз нормативів банку (ліквідність, платоспроможність, 

достатність капіталу, валютна позиція тощо); 
• аналіз доходів, видатків і прибутку банку (нарахування і фа-

ктично отримані доходи, рентабельність, доходи від банківських 
послуг, прибутковість банку); 
• аналіз виконання фінансового плану доходів і витрат; 
• аналіз та контроль формування і використання фондів банку. 
Модульний підхід до структуризації АБС. Структуризація 

задач АБС за функціональною ознакою дає змогу з’ясувати й чіт-
ко визначитися з функціями управління, що підлягають автома-
тизації при управлінні комерційним банком. З огляду на це така 
структуризація повинна мати своє місце при розробці АБС. Про-
те враховуючи тісні функціональні взаємозв’язки банківських за-
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дач та їх методологічну й алгоритмічну спорідненість, під час ре-
алізації задач користуються модульним підходом до структури-
зації АБС. 

Прикладом такої структуризації, що є досить повною й обґрун-
тованою, можна назвати систему RS-Bank. 

Розробниками банківських систем компанії R-Style при виді-
ленні банківських задач у новій версії системи RS-Bank 5.0  
пропонується модульна побудова АБС. Модулі АБС відповідно 
до сучасних уявлень про архітектуру банківських систем, яка пе-
редбачає розподіл функціональних можливостей, поділяються на 
два класи: модулі «front-office» та модулі «back-office» — і гру-
пуються за основними напрямками діяльності комерційного банку. 

Наприклад, завдання формування кредитного договору — це 
завдання «front-office», а аналіз кредитного портфеля — завдання 
«back-office». 

Загальна характеристика інтерфейсних систем АБС. Інфор-
маційний взаємозв’язок на вході та виході АБС забезпечують  
інтерфейсні системи. Інформаційний зв’язок на АБС з клієнтами 
банку забезпечує система «Клієнт—банк», за допомогою якої є 
можливість передавати платіжні документи до банку у вигляді 
електронних файлів безпосередньо з офісу клієнтів. Система 
«Клієнт — банк» установлюється банком в офісах територіально 
віддалених клієнтів чи тих, які мають значні обсяги платіжної 
документації. 

Шлюзом, який забезпечує зв’язок ОДБ банку із системою 
електронних платежів (СЕП), є апаратно-програмний комплекс 
АРМ-3, через який передаються та приймаються міжбанківські 
платіжні документи. Для обміну інформаційними повідомлен-
нями в СЕП використовується електронна пошта NBU-mail. 
Електронна пошта для передачі повідомлень використовує те-
лефонні мережі зв’язку і має таку саму швидкість доступу, як і 
телефон. 

Підсистема «Управління цінними паперами» повинна мати 
обов’язковий вихід на електронний депозитарій НБУ, взаємодія з 
яким забезпечується АРМ «Депо-облік». 

Для інформаційного зв’язку із західними банками-корес-
пондентами та транспортування банківських валютних докумен-
тів банки використовують міжнародну міжбанківську фінансову 
телекомунікаційну мережу SWIFT. Вихід на цю систему має під-
система «Управління валютними операціями» та інші підсисте-
ми, що потребують інформаційного зв’язку із західними банка-
ми-кореспондентами. 
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Банки також можуть користуватись послугами міжнародних 
інформаційних агентств, які надають інформаційні послуги в бан-
ківській і фінансовій сферах. Зокрема, таким інформаційним  
агентством є REUTERS, послугами якого користуються біль-
шість банків України. Засобами цієї інформаційної системи бан-
ки користуються для отримання фінансової інформації щодо кур-
сів валют, котирувань цінних паперів та інших фінансових 
інструментів, а також для укладання угод на здійснення фінансо-
вих операцій з валютою та цінними паперами. 

Перспективні банківські технології та їхня характеристи-
ка. З метою розширення збуту банківських послуг, залучення но-
вих клієнтів, підвищення рейтингу банку та зменшення собівар-
тості банківських послуг у своїй діяльності банки використо-
вують засоби Інтернету (Інтернет-банкінг) та телефонного банкін-
гу. Використання цих передових інформаційних технологій за- 
безпечує такі переваги: 
• зручність для клієнтів; 
• можливість цілодобового надання послуг; 
• надання потенційним і діючим клієнтам можливості в ре-

жимі реального часу ознайомлюватися з наборами банківських  
продуктів. 

Основні напрями використання Інтернет-банкінгу такі: елект-
ронне обслуговування корпоративних клієнтів; електронне обслу-
говування на дому (houm banking) для приватних осіб і малого біз-
несу; віртуальний банк — це доступ майже до всіх банківських 
продуктів через Інтернет. 

Електронне обслуговування на дому (houm banking) у 
будь-який час дає змогу клієнту: 
• виконувати моніторинг, аналіз і управління своїм банківсь-

ким портфелем; 
• виконувати нефінансові операції (надсилати різні інформа-

ційні запити, листи у відділ з роботи з клієнтами і т. ін.); 
• виконувати перекази коштів між своїми рахунками в режимі 

on-line; 
• виконувати поточні клієнтські платежі за електроенергію, за 

комунальні послуги і т. ін.; 
• розміщувати капітали на фінансових ринках; 
• виконувати платіжні карткові операції по своїх картках; 
• випробувати роботу з демоверсіями різних банківських продуктів. 
Віртуальний банк — це надання комплексних банківських 

послуг через Інтернет. Організація віртуального банку в World 
Wide Web значно дешевша, ніж організація широкої мережі філій 
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та відділень банку. Як правило, за допомогою такого банку мож-
на здійснювати будь-які безготівкові платежі, купувати і прода-
вати валюту, оплачувати комунальні послуги, рахунки операторів 
стільникового й пейджингового зв’язку і т. д. 

Значною перевагою Інтернет-банкінгу є те, що замість спеціа-
лізованих програм можна використовувати стандартний Інтер-
нет-броузер. Клієнтові немає потреби встановлювати спеціальне 
програмне забезпечення, досить отримати в банку ім’я з паролем 
для входу в систему й дискету з ключем для електронно-
цифрового підпису (ЕЦП) своїх розпоряджень. Користувач одер-
жує по Інтернету безліч додаткових послуг, до того ж має мож-
ливість керувати своїм рахунком з будь-якого місця планети, де є 
доступ до www. Проведення транзакцій через Інтернет значно за-
ощаджує час і гроші: у банків відпадає необхідність в операцій-
них відділах для спілкування з клієнтами. Ця економія дозволяє 
їм знижувати комісійні на проведення транзакцій. 

Головна вада Інтернет-банкінгу — процедура внесення гро-
шей на рахунок. Якщо банк «напіввіртуальний» (тобто надає 
послуги і через Інтернет, і через off-line), то цю проблему легко 
розв’язати, відвідавши реальний банк. Якщо ж клієнт хоче по-
повнювати рахунок без візитів, то ця операція потребує додат-
кових витрат (банківські та поштові перекази обкладаються ко-
місійними). 

Ще одним сучасним перспективним видом сервісу, який мо-
жуть надавати банки клієнтам, є телефонний банкінг. Банківські 
центри телефонного обслуговування на Заході називаються Call-
центрами. Українські банки також почали створювати такі цент-
ри. Найпоширенішим сервісом, який надають Call-центри клієн-
там, є отримання довідки про банківські продукти та послуги, 
інформації про курси валют та про стан особових рахунків. Роз-
витком телефонного банкінгу є використання засобів мобільного 
зв’язку. Використовуючи SIM-карту, яка вставляється в мобільні 
телефони, що підтримують стандарт GSM, мобільний телефон 
стає своєрідним комп’ютерним терміналом. На SIM-карту можна 
завантажити меню банківського продукту й виконувати в диста-
нційному режимі певні операції. Мобільні телефони стандарту 
GSM мають засоби криптографічного захисту каналів зв’язку. За 
допомогою мобільного телефону можна отримувати SМS-
повідомлення. Служба коротких SMS-повідомлень, що є в будь-
якого оператора стільникового зв’язку, може надавати клієнтові 
всю інформацію про стан залишків на його рахунках, а також 
виписки по рахунках за необхідний період. 
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Мета: ознайомлення з підходами до структуризації задач в 
АБС. Вивчення складу функціональних та забезпечувальних 
підсистем АБС. Опанування призначення та ролі основних ін-
терфейсних систем. Вивчення перспективних банківських тех-
нологій. 

ПЛАН 

1. Характеристика підходів до структуризації банківських зав-
дань. 

2. Характеристика забезпечувальних підсистем АБС. 
3. Характеристика функціональних підсистем АБС. 
4. Інтерфейсні системи АБС та їх інформаційні зв’язки. 
5. Поняття Інтернет-банкінгу та його застосування в банків-

ських закладах. 
6. Телефонний банкінг і перспективи його розвитку. 

Література до теми 

12.2. Практичне заняття 
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Задача. Фрагмент предметної області, яка характеризує кредит-
ний відділ комерційного банку, вміщує такі атрибути: код клієнта, 
код ЄДРПОУ, номер кредитного договору, дату укладення догово-
ру, дату закінчення договору, код клієнта, назву клієнта, адресу клі-
єнта, код форми власності, назву форми власності, вид кредиту, на-
зву виду кредиту, відсоток за кредит (річний), суму кредиту, код 
валюти, назву валюти, умовне позначення валюти. 

Завдання 1. Визначити структури файлів бази даних і побу-
дувати її схему, враховуючи, що відсоток за кредит залежить від 
виду кредиту та валюти, в якій він надається. 

Завдання 2. Розробити структури звітів форм вихідних пові- 
домлень, які формуватимуться як результати виконання таких за-
питів: 

Запит 1. «Провести розрахунок суми відсотків за кожним кре-
дитним договором, вказавши клієнтів, з якими вони підписані». 

Запит 2. «Надати інформацію про підсумки наданих кредитів 
за кожною формою власності та валютою». 

Запит 3. «Надати інформацію по клієнту _______________ про  
назва клієнта 

укладені кредитні договори, їх терміни, валюту та суми кре-
дитів і відсотків за ними». 

Завдання 3. Описати математичний алгоритм визначення роз-
рахункових показників, які обраховуються при виконанні запитів, 
які наведено у завданні 2. 

Завдання 4. Реалізувати дану задачу з використання СКБД 
Access, використовуючи умовні дані контрольного прикладу, на-
веденого в табл. 1. 

Таблиця 12.1 
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101 
АТ 

«VERA» 
23456781 1 1 980 23456 

01.01. 
2003 

31.01. 
2003 

10 000 18 

111 
МП  

«Сатурн» 
23916782 2 1 980 23457 

01.02. 
2000 

31.03. 
2003 

20 000 18 

210 
МП 

«Корн» 
53916792 2 2 980 23458 

01.02. 
2002 

31.12. 
2002 

100 000 20 
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Закінчення табл. 12.1 
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315 «Світязь» 65916692 3 2 840 23459 
01.03. 
2002 

31.12. 
2003 

20 000 25 

420 «Міраж» 34526794 3 2 840 23460 
01.02. 
2000 

31.12. 
2003 

40 000 25 

430 
АТ 

«КМЕТ» 
23526792 1 1 980 23461 

01.02. 
2000 

30.06. 
2003 

50 000 18 

440 
АТ 

«Сігма» 
23517797 1 2 980 23462 

01.02. 
2002 

31.12. 
2003 

50 000 20 

321 
СП 

«Альта-
на» 

93916821 4 2 840 23463 
01.02. 
2000 

31.12. 
2003 

120 000 25 

325 
СП 

«Форум» 
94616838 4 2 840 23464 

01.02. 
2000 

31.12. 
2003 

220 000 25 

326 
АТ  

«Вектор» 
98765432 1 1 840 23465 

01.02. 
2000 

31.03. 
2003 

2000 22 

Пояснення до контрольного прикладу: 
980 — гривні; 
840 — долари США. 

Види кредитів:  1 — короткостроковий кредит; 
 2 — середньостроковий кредит. 

Форми власності:  1 — колективна; 2 — приватна; 
3 — державна; 4 — змішана. 

 

1. Дайте характеристику структури автоматизованої банківсь-
кої системи. 

2. Схарактеризуйте підсистему «Операційний день банку». 
3. Назвіть і коротко схарактеризуйте основні завдання підсис-

теми «Управління кредитними ресурсами банку». 
4. Назвіть і коротко схарактеризуйте основні завдання підсис-

теми «Управління картковими операціями банку». 

12.3. Завдання для перевірки знань 
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5. Назвіть і коротко схарактеризуйте основні завдання підсис-
теми «Управління цінними паперами банку». 

6. Назвіть і коротко схарактеризуйте основні завдання підсис-
теми «Управління валютними операціями». 

7. Назвіть і коротко схарактеризуйте основні завдання підсис-
теми «Управління депозитами». 

8. Назвіть і коротко схарактеризуйте основні завдання підсис-
теми «Управління касою». 

9. Назвіть і коротко схарактеризуйте основні завдання підсис-
теми «Внутрішньобанківський облік». 

10. Які перспективні інформаційні технології використовують-
ся в банках? 

Тема 13. Система міжбанківських  
електронних платежів України 

13.1. Методичні поради до вивчення теми 

Зміст теми. Поняття та характеристика міжбанківських опе-
рацій. Поняття платіжної системи та підходи до її побудови. Ха-
рактеристика та особливості побудови клірингової платіжної си-
стеми на чистій основі («нетто»-платежі). Характеристика та 
особливості побудови платіжної системи на валовій основі 
(«брутто»-платежі). Призначення та характеристика системи мі-
жбанківських електронних платежів (СЕП) України. Архітектура 
СЕП та характеристика функцій і взаємодії банків, регіональних ро-
зрахункових палат (РРП) та центральної розрахункової палати 
(ЦРП). Характеристика функцій апаратно-програмних комплексів 
АРМ-3, АРМ-2 і АРМ-1. Принципи функціонування СЕП. Інфор-
маційне забезпечення СЕП. Типи інформаційних файлів СЕП та  
принципи їх ідентифікації та організації. Технологічні обмежен-
ня на інформаційне забезпечення СЕП. Характеристика файлів 
СЕП: технологічних, файлів-повідомлень між АРМ про завер-
шення етапів оброблення пакетів платіжних документів, файлів 
нормативно-довідкової інформації, файлів-квитанцій. Технологія 
міжбанківських платежів на рівні комерційного банку. Призна-
чення консолідованого та технічного кореспондентських рахун-
ків у СЕП. Схема інформаційних потоків обміну даними між 
АБС та СЕП. Робота в режимі «Початок банківського дня». Робо-
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та в режимі «Прийом та передача пакетів платіжних документів». 
Робота в режимі «Кінець банківського дня». 

Пояснення до теми. Враховуючи те, що більшість платежів 
виконуються на безготівковій основі, то головна роль виконання 
цих взаєморозрахунків за різними операціями покладається на 
комерційні банки. Ролі основних учасників безготівкових плате-
жів розподіляються так. 

Клієнти (фізичні та юридичні особи), які виконують та 
отримують платежі, заінтересовані в отриманні від банківсь-
ких установ якісного обслуговування з погляду оперативності, 
ефективності, надійності та зручності використання платіжних 
інструментів. 

Комерційні банки стараються задовольнити якнайкращим чи-
ном нужди клієнтів за певну винагороду, забезпечуючи в такий 
спосіб прибуток банку. 

Безготівкові розрахунки виконуються за певною технологією 
в межах системи, яка має назву платіжної системи. Платіжна сис-
тема — це набір платіжних інструментів, банківських процедур і 
міжбанківських систем, сполучення яких забезпечує грошовий 
обіг. Існує два способи організації платіжної системи: на чистій 
основі та на валовій основі. 

Система розрахунків на чистій основі («нетто»). З метою 
скорочення потреби в коштах та спрощення порядку обміну пла-
тіжними документами банки використовують механізм розрахун-
ків на чистій основі. 

Згідно з цим механізмом банки домовляються між собою не 
проводити розрахунки за кожним документом у реальному мас-
штабі часу, а нагромаджувати його певну кількість за якийсь від-
різок часу (як правило, за один операційний день) і виконувати 
розрахунки по його закінченні. Розрахунки при цьому проводять-
ся на чистій основі. Залік дебіторської та кредиторської заборго-
ваності може виконуватися двома чи більше сторонами. 

Двосторонній залік виконується між двома банками, які домов-
ляються про залік відправлених та отриманих платіжних дору-
чень, обчислення «нетто»-залишку й виконання розрахунків на 
певний термін за отриманим сальдо. Такий метод дозволяє ско-
ротити суму розрахунків між двома банками, оскільки наприкінці 
дня робиться тільки один залік по чистому залишку. 

Багатосторонній залік виконується між трьома й більше бан-
ками. У цьому разі створюється клірингова палата, якою може 
бути один з якихось банків, чи банки створюють окреме акціонер-
не товариство, що виконуватиме функції клірингової палати. 
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Клірингова палата наприкінці дня проводить розрахунок за-
лишку кожного банку, що бере участь у взаємних розрахунках, з 
урахуванням усіх відправлених та отриманих платежів. У цьому 
разі проведення виконується на суму чистого залишку. Якщо в 
результаті проведених підсумків по банку отримано дебіторську 
заборгованість, тоді банк за певний термін (кілька годин) має її 
погасити, перерахувавши необхідну суму коштів на свій рахунок 
у кліринговій палаті. Після всіх підрахунків по клірингу сума 
взаємних зобов’язань банків має дорівнювати нулю. 

Кінцевий розрахунок, тобто зарахування коштів на кореспондент-
ський рахунок, банки мають виконувати через центральний банк. 

Система, що побудована на «нетто»-розрахунках, дозволяє  
виконувати операції навіть за нестачі коштів. Проте ці системи 
характеризуються великим рівнем ризику. 

У тих випадках, коли якийсь із банків, по якому отримано де-
бетове сальдо, захоче забрати з клірингової палати якийсь платіж-
ний документ, це може викликати принцип «доміно» і на дебе-
тове сальдо вийдуть якісь інші банки. Вилучення будь-якого 
платіжного документа призводить до перегляду взаєморозрахун-
ків між банками. 

Система розрахунків на валовій основі («брутто»). Система 
на валовій основі виконує розрахунки відразу після отримання 
документа. Розрахунок виконується в тому разі, якщо на рахунку 
є необхідна сума. Ця система отримала ще назву «брутто». 

У системі електронних платежів, що зараз функціонує в Україні, 
закладена модель «брутто»-розрахунків. 

У цій системі операції виконуються лише в межах наявних кош-
тів на момент виконання розрахунку. У деяких системах «брутто»-
розрахунків дозволяється овердрафт. В Україні овердрафт заборо-
нений. 

Організації розрахунків у системі електронних платежів України. 
Міжбанківські розрахунки — це система виконання та регу-

лювання платежів за платіжними дорученнями та зобов’язан-
нями, що виникають між банками та їхніми клієнтами. 

В Україні з 1 січня 1994 р. впроваджено систему електронних 
платежів, що цілковито дозволила відмовитись від використання 
поштових і телеграфних авізо, значно підвищити швидкість, якість і 
надійність виконання платежів, забезпечити безпеку й конфіденцій-
ність банківської інформації. Ініціатором та розробником системи 
електронних платежів є Національний банк України. 

Система електронних платежів (СЕП) –– це державна платіж-
на система, що виконує міжбанківські розрахунки й базується  
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на безпаперовій технології передачі електронних повідомлень за-
собами електронної пошти НБУ. 

У СЕП України реалізована модель «брутто»-розрахунків. 
Архітектура СЕП та характеристика АРМ-1, АРМ-2, АРМ-3. 

У СЕП можуть брати участь будь-які кредитно-фінансові під- 
приємства й організації, що мають кореспондентський рахунок у 
відповідному регіональному управлінні НБУ, задовольняють тех-
нічні вимоги роботи в СЕП і є суб’єктами міжбанківських роз-
рахунків на території України. 

СЕП організована як деревоподібна мережева структура. На 
верхньому рівні СЕП перебуває центральна розрахункова палата, 
що обслуговується програмно-технічним комплексом АРМ-1, який 
виконує захист системи від несанкціонованого доступу, перевір-
ку узгодженості та правильності функціонування РРП, а також 
формування звітної інформації в масштабах України в цілому. 

Середній рівень СЕП — це регіональні розрахункові палати, 
які обслуговує програмно-технічний комплекс АРМ-2. 

Основні функції АРМ-2: 
• прийняття платіжних документів та іншої інформації, що оброб-

ляється СЕП, від комерційних банків — учасників розрахунків та 
від інших РРП; 
• передача платіжних документів та іншої інформації, що об-

робляється СЕП, від комерційних банків — учасників розрахунків 
та від інших РРП; 
• передача інформації, що не є платіжними документами, але 

обробляється в СЕП в АРМ-1; 
• бухгалтерський та технологічний контроль за проходженням 

платежів; 
• надання звітних документів за підсумками проходження пла-

тежів на рівні АРМ-1, АРМ-2, АРМ-3; 
• ведення технічних кореспондентських рахунків банків — учас-

ників СЕП; 
• підготовка для відображення проходження платежів через 

СЕП на реальних кореспондентських рахунках; 
• надання довідкової інформації. 
АРМ-3 — це комплекс програмно-технічних засобів, що за-

стосовується для підготовки, передачі та прийому банківських 
повідомлень у вигляді електронних документів між РРП та комер-
ційним банком. 

Функції АРМ-3: 
• прийняття платіжних документів та іншої інформації, що 

обробляється СЕП, від РРП; 
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• передача платіжних документів та іншої інформації, що об-
робляється СЕП, у РРП для оброблення в АРМ-2; 
• друк протокольного звіту про роботу АРМ-3 за банківський 

день і відправлення його в РРП; 
• відкриття та закриття банківського дня; 
• архівація даних за відпрацьований банківський день; 
• сервісні функції: друк виписки про стан технічного корес-

пондентського рахунка; 
• захист інформації, що передається засобами криптографу-

вання. 
Принципи функціонування СЕП. СЕП реалізована й функ-

ціонує відповідно до таких принципів: 
• У СЕП заборонено відразу після отримання дебетових до-

кументів виконувати відповідне бухгалтерське проведення по ба-
лансу. У цих випадках проведення виконується лише після отри-
мання згоди на проведення дебетового платежу того банку, на 
який він виставлений. 
• СЕП забезпечує розрахунки між банками в національній та 

іноземних валютах. 
• Транзакції відображаються на рахунках у режимі реального 

часу, що дозволяє учасникам розрахунків прогнозувати ліквід-
ність. 
• Транзакції, що приводять до овердрафту, блокуються в сис-

темі. 
• Немає будь-яких пріоритетів оброблення транзакцій, крім 

черговості надходження в систему. 
• Ініційована транзакція не може бути відміненою. 
• Ініціатива проведення транзакції належить банку, що дебе-

тує свій рахунок. Можливість дебетувати рахунок іншого учас-
ника СЕП належить тільки НБУ для обмеженої кількості типів 
транзакцій. 

Якщо є потреба дебетувати рахунок іншого банку, то йому 
передається повідомлення через СЕП. Рахунок дебетується за 
згоди банку. 
• Основним режимом СЕП є передача пакетів електронних 

платіжних документів. Система виключає наявність використан-
ня паперових технологій. 
• Обмін документами організовано у вигляді технологічних 

циклів прийняття-передавання, величина яких залежить від поточ-
них потреб. 
• У регіональних управліннях НБУ ведеться транзитний раху-

нок для відображення транзакцій, що не були завершені протягом 
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одного банківського дня. Це дозволяє організувати роботу учас-
ників СЕП з урахуванням специфіки роботи кожного з них (на-
приклад, збоїв у роботі каналів зв’язку). 
• Обмежень на суми транзакцій у СЕП немає. Неявними об-

меженнями є: мінімальна сума — собівартість однієї транзакції, 
максимальна сума — наявні кошти на рахунку в НБУ. 
• Кількість платіжних документів в одному пакеті не має пе-

ревищувати одну тисячу. 
Файли інтерфейсу між ОДБ та АРМ-3. Пояснення до теми. 

Усі файли, якими обмінюється комерційний банк із СЕП, можна 
умовно поділити на такі групи: 
• пакети платіжних документів: 
vA — файл початкових платежів від банку у РРП; 
vB — файл зворотних платежів на банк від банку-одержувача; 
• повідомлення між АРМ про завершення етапів оброб-

лення: 
vK — кінець сеансу АРМ-2, звіт для АРМ-3 про зміну його 

кореспондентського рахунка; 
vZ — звіт про кінець дня АРМ-3; 
vV — кінець дня АРМ-2, зведений документ для АРМ-3 про 

зміну його кореспондентського рахунка; 
• файли-квитанції на пакети платіжних документів та 

інші файли: 
vT — квитанція на vA; 
vS — квитанція на vB. 
Усі названі квитанції видаються системою, тобто відповідним 

АРМ; 
• технологічні файли: 
vU — завдання на коректуру списку учасників; 
F — файл лімітів; 
M — файл бізнес-правил; 
• файли нормативно-довідкової інформації: 
S_VAL — довідник валют; 
S_ER — довідник кодів помилок; 
S_UCH — довідник банків — учасників СЕП; 
S_NR — довідник призначень платежу; 
M_UCH — файл інвалютних кореспондентських рахунків; 
U_SNG — довідник субкореспондентів шлюзових банків. 
Схему обміну даними між банком та СЕП наведено на рис. 13.1. 

На цій схемі не врахований обмін файлами бізнес-правил. 
Для роботи з бізнес-правилами ОБД банку повинно мати до-

поміжний блок, який називається АРМ-М. 
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Рис. 13.1. Схема обміну інформацією між ОДБ банку та СЕП 
Позначення: о — місце породження файла; 

 x — місце оброблення файла; 
 * — місце перевірки й передачі файла. 

Технологія міжбанківських платежів у комерційному бан-
ку. Робота протягом одного робочого дня виконується згідно з 
такими режимами: 

1. Відкрити новий день. 
2. Початок дня. 
3. Передавання та прийняття пакетів платіжних документів 

протягом дня. 
4. Кінець дня. 
5. Сервіс. 
При відкритті нового дня встановлюється дата для даного бан-

ківського дня і для неї формується каталог поточного банківсько-
го дня для відображення роботи системи протягом дня. 
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У режимі «Початок дня» від АРМ-2 приймається низка фай-
лів, що забезпечують роботу СЕП. Це такі файли: 
• vK з розширенням .000, що вміщує інформацію про розмір 

коштів на кореспондентському рахунку банку на початок робо-
чого дня. Цей файл є обов’язковим, без нього не можна викону-
вати прийняття та передавання платіжних документів; 
• vU—завдання на коригування списку учасників СЕП. Цей 

файл є необов’язковим. Він передається лише у разі появи нових 
учасників СЕП. 

Для головних банків, що використовують механізм лімітуван-
ня, на початку дня можуть бути передані ще такі файли: 
• v F*. L* — файл лімітів, відісланий у РРП, які головний 

банк установив своїм філіям; 
• vF *. T* — інформація з РРП про оберти філій і встановлені 

для них ліміти. 
Для банків, що працюють за сьомою моделлю, надходить файл 

типу vM, що вміщує бізнес-правила. 
Робота в основному режимі. Режим «Передавання та прий- 

няття пакетів платіжних документів» є основним режимом функ-
ціонування СЕП. 

У режимі «Передавання та прийняття пакетів платіжних до-
кументів» виконується така робота: передавання початкових пла-
тіжних документів, прийняття й оброблення документів, що на-
дійшли електронною поштою. 

Підготовка платіжних документів виконується в комерційних 
банках за допомогою власного пакета «Операційний день банку» 
(ОДБ). При цьому ОДБ має забезпечувати: 
• формування всіх реквізитів платіжного документа; 
• формування з окремих платіжних документів пакета почат-

кових платежів; 
• розміщення сформованого пакета в каталозі обміну ОДБ та 

АРМ-3. 
Документи, сформовані програмою ОДБ, передаються в АРМ-3 

у вигляді текстових файлів. 
Прийняття та передавання платіжних документів можуть вико-

нуватись одноразовим запуском режиму «Передавання та прийняття 
пакетів платіжних документів» чи автоматично через певні інтервали 
часу (цей порядок задається в параметрах налагодження АРМ-3). 

АРМ-3 через певний інтервал часу запускає електронну по-
шту. При цьому він обробляє файли, що містяться у вхідних ка-
талогах від ОДБ і АРМ-2, розкладає файли-результати у вихідні 
каталоги для ОДБ та для електронної пошти. 
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З кожним файлом, що надійшов до АРМ-3, виконуються такі дії: 
1. Перевірка на унікальність імені файла протягом банківсь-

кого дня. 
2. Перевірка файла в цілому (правильність формування імені 

файла, відповідність його поточній даті роботи, структурі, обчис-
лення та перевірка контрольних сум). 

3. Подокументальна перевірка файла. 
Файл, що перевіряється незалежно від результатів, записуєть-

ся в каталог поточного робочого дня. 
Якщо перевірений файл не приймається АРМ-3, то формуєть-

ся і відправляється відправнику файла (в ОДБ для файла vA чи в 
РРП для файла vB) квитанція, що вказує на причини відмови 
прийняти файл. 

Для отримання довідки про відправлені та прийняті файли не-
обхідно користуватись режимом «Сервіс». 

На кожен відправлений у РРП файл vA неодмінно має прийти 
квитанція, за якою можна визначити, чи пройшли файли в СЕП. 
Якщо протягом деякого інтервалу (1—2 години) довідку не 
отримано, то це свідчить, що файл узагалі не надійшов у СЕП.  
У такому разі необхідно його шукати в статистиці роботи електрон-
ної пошти чи зв’язуватись по телефону з РРП. 

РРП обслуговується комплексом АРМ-2, що працює циклічно в 
автоматичному режимі. За сеанс електронного оброблення прийня-
то один цикл оброблення файлів, прийнятих у момент початку цик-
лу. У сеансі обробляються файли платіжних документів типу vA і 
vB, а також файли квитанцій типу vT і vS. Після закінчення сеансу 
РРП висилає тим комерційним банкам, від яких у даному сеансі бу-
ли отримані файли типу vA та vS, файл з інформацією про динаміч-
ний стан технічного кореспондентського рахунка типу vK. Ця інфор-
мація дозволяє формувати пакети платіжних документів для пере-
дачі в СЕП у такий спосіб, щоб не допустити овердрафту. 

АРМ-3 приймає від ОДБ тільки файли поточного банківсько- 
го дня. АРМ-3 передає в ОДБ усі файли незалежно від їх банків-
ської дати, крім файлів vB. 

ОДБ повинен обробляти, незалежно від дати, файли V і U. У 
разі надходження в ОДБ більше ніж одного файла U вони повин-
ні бути оброблені в хронологічному порядку. 

Єдиний тип файлів СЕП, який може прийматись і оброблятися 
за різні банківські дні, — це файл B. У день формування пакета 
«функціональний підтип файла СЕП» дорівнює 0. Якщо в день 
формування пакета платежів файл B не був проведений по тех-
нічному кореспондентському рахунку, то він переночує на спеці-
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альному рахунку в РРП, який дістав умовну назву «нічного», а 
наступного банківського дня АРМ-2 привласнює даному пакету 
нове ім’я і знову відправляє його банку. 

При цьому: 
• склад і вміст платіжних документів (тобто інформаційних 

рядків) пакета не змінюються; 
• день і місяць в імені файла (і в заголовковому рядку) змі-

нюються — заноситься дата нового банківського дня; 
• до «функціонального підтипу» імені файла додається одиниця. 
Непідтверджені файли B відправляються одержувачу протягом 

десяти банківських днів (у день формування vB «функціональний 
підтип» дорівнює 0, у подальші дні змінюється відповідно на  
1, 2, …, 9). СЕП не зберігає файли vB понад десять днів. Файли, не 
підтверджені протягом цього терміну, підлягають примусовій кви-
товці в РРП. 

Робота в режимі «Кінець дня». Режим «Кінець дня» склада-
ється з кількох етапів. Необхідними умовами завершення дня є: 
• отримання квитанції від РРП на всі відправлені банком фай-

ли початкових платежів; 
• отримання квитанцій від ОДБ на всі отримані банком від 

РРП і  надіслані до ОДБ файли зворотних платежів. 
АРМ-3 виконує перевірку, чи на всі відправлені в РРП файли 

vA отримано з РРП файли-квитанції vT. Якщо в РРП відправлено 
файли типу vA і виконано закриття банківського дня раніше, ніж 
прийшли квитанції на них, то це вважається порушенням техно-
логії роботи в СЕП. АРМ-3 контролює цю ситуацію й видає пові-
домлення про те, що закривати день ще не можна з тієї причини, 
що в системі залишились несквитовані файли vA. Формується й 
відправляється в АРМ-2 файл vZ, що вміщує звіт про роботу сис-
теми за даний банківський день. 

Файл vZ є сигналом для АРМ-2 про те, що банк закінчив ро-
боту з прийняття-передавання пакетів платіжних документів, і 
містить таку інформацію: 
• список файлів vA, відправлених з банку в СЕП; 
• список файлів vB, отриманих банком. 
Виконується архівування журналу програми криптографування. 
Файл vV містить інформацію про значення технічного корес-

пондентського рахунка і про платіжні документи банку: 
• початкові платежі, прийняті АРМ-2 від даного банку; 
• усі зворотні платежі, відправлені з АРМ-2 на даний банк. 
Кожен інформаційний рядок файла vV містить інформацію 

про один інформаційний рядок файла vA чи vB, тобто у файлі vV 
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відображаються всі інформаційні рядки файла vA чи vB за поточ-
ний банківський день. 

Після закриття дня створюється архів закритого дня. За спроби за-
архівувати незакритий день буде видано відповідне повідомлення. 

Інформаційне забезпечення СЕП. Усі файли СЕП є тексто-
вими файлами і мають таку структуру: 
• службовий рядок; 
• заголовковий рядок; 
• інформаційні рядки. 
Заголовковий рядок несе інформацію про файл у цілому. Зок-

рема, вміщує інформацію про кількість інформаційних рядків у 
файлі. Усі інформаційні рядки файла конкретного типу мають 
однакову довжину (крім файла vM). У деяких типів файлів інфор-
маційних рядків немає. У такому разі склад файла СЕП обмежу-
ється службовими й заголовковими рядками. Усі рядки (службо-
вий, заголовковий та інформаційні) закінчуються символами 
повернення каретки/переведення рядка CHR(13) + CHR(10), які 
позначатимуться як CRLF. Під час аналізу файла відсутність  
CRLF має розцінюватись як порушення структури файла. Розпо-
ділювачі кінця файла не використовуються. Службовий рядок 
використовується для підвищення безпеки та надійності СЕП. 

Правила задавання імен файлів 

Усі імена файлів інтерфейсу АРМ-3 — ОДБ мають таку структуру: 

vtАRxxmd. f nn, 

де v — однобайтний ідентифікатор валюти в СЕП. Для українсь-
кої національної валюти введено позначення «v». Для інших ва-
лют 1-й символ імені файла вміщує однобайтний ідентифікатор 
валют згідно з довідником валют СЕП, який може набувати зна-
чень (A, ..., Z, 0, ..., 9); 

t — тип файла в СЕП (зараз використовуються такі типи фай-
лів: A, T, B, S, K, Z, V, F, M, U, O). З розвитком системи список 
може розширюватися; 

АRxx — ідентифікатор банку в СЕП, 
де А — однобайтний ідентифікатор АРМ-2 СЕП, якому підпо-
рядкований банк. Згідно з чинною нині системою — це друга літера 
електронної адреси АРМ-2. Якщо банк не працює у СЕП у націо- 
нальній валюті, то ставиться цифра 0; R — ідентифікатор адмініст-
ративного регіону України, де розташований банківський заклад;  
хх — унікальний ідентифікатор банку в межах даного регіону. 
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Слід зауважити, що Rxx збігається з останніми трьома байтами 
електронної адреси банку в електронній пошті НБУ;  

m — місяць банківського дня в 36-річній системі обчислення  
(1, 2, ..., 9, А, В, С); 

d — день місяця банківського дня в 36-річній системі обчис-
лення (1, 2, ..., 9, А, В, С, ..., U, V); 

f — функціональний підтип файла СЕП: 
• для типу F, M — підтип файла; 
• типу В — ознака повторної передачі; 
• усіх інших типів — 0; 
nn — технологічний номер файла в 36-річній системі обчислення 

(00 ... ZZ). У ньому допускаються цифри від 0 до 9 і латинські літери. 
Ім’я файла квитанції формується з імені квитованого файла 

заміною символу «тип файла» на відповідний тип квитанції (на-
приклад, A → T, B → S). 

АРМ-1, АРМ-2, АРМ-3 СЕП обмінюються інформацією у ви-
гляді текстових файлів. 

Кожен пакет платіжних документів повинен вміщувати доку-
менти в одній валюті. 

Файли, імена яких побудовані не за заданим стандартом СЕП, 
не розглядаються. 

Структура файлів 

Файл А вміщує інформацію про початкові платежі банку — 
відправника платежів у СЕП. Кожен інформаційний рядок несе 
інформацію про один платіжний документ, усі документи одного 
файла мають бути представленими в одній валюті. 

СТРУКТУРА ЗАГОЛОВКОВОГО РЯДКА ФАЙЛА А 

№ з/п Назва реквізиту Тип Довжина 

1 Назва файла С 12 

2 Дата + час створення файла D 10 

3 Кількість інформаційних рядків у файлі N 6 

4 Сума дебету по файлу N 16 

5 Сума кредиту по файлу N 16 

6 Електронний цифровий підпис (ЕЦП) B 64 

7 Ідентифікатор ключа ЕЦП С 6 

8 ЕЦП заголовкового рядка B 64 

9 CRLF B 2 
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СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО РЯДКА ФАЙЛА А 

№ 
з/п 

Назва реквізиту Тип Довжина 

1 МФО банку А N 9 

2 Особовий рахунок клієнта банку А N 14 

3 МФО банку Б N 9 

4 Особовий рахунок клієнта банку Б N 14 

5 Ознака «дебет/кредит» платежу C 1 

6 Сума платежу N 16 

7 Вид платежу N 2 

8 Номер операційний платежу C 10 

9 Валюта платежу N 3 

10 Дата платіжного документа D 6 

11 Дата надходження платіжного документа до банку А D 6 

12 Назва платника (клієнта А) C 38 

13 Назва одержувача (клієнта Б) C 38 

14 Призначення платежу C 160 

15 Допоміжні реквізити C 60 

16 Код призначення платежу C 3 

17 Спосіб заповнення реквізитів 14—16 C 2 

18 Ідентифікаційний код клієнта А N 14 

19 Ідентифікаційний код клієнта Б C 14 

20 Ідентифікатор документа N 9 

21 Ідентифікатор операціоніста банку А C 6 

22 Номер рядка БІР N 2 

23 Резерв C 8 

24 ЕЦП основних реквізитів платежу B 64 

25 Ім’я файла А C 12 
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Закінчення табл. 

№ 
з/п 

Назва реквізиту Тип Довжина 

26 Порядковий номер інформаційного рядка у файлі А N 6 

27 Час проходження через АРМ-3 А T 4 

28 Час отримання в АРМ-2 А T 4 

29 Ім’я файла С C 12 

30 Порядковий номер інформаційного рядка у файлі С N 6 

31 Час формування в АРМ-2 С T 4 

32 Час отримання в АРМ-2 С T 4 

33 Ім’я файла В C 12 

34 Порядковий номер інформаційного рядка у файлі В N 6 

35 Час формування в АРМ-2 В T 4 

36 Час отримання в АРМ-3 В T 4 

37 Дата отримання в АРМ-3 В D 6 

38 CLRF B 2 

 
Реквізит «Номер (операційний) платежу» відповідає номеру, 

який поставив клієнт-відправник на платіжному документі. Рек-
візит «Ідентифікатор операціоніста банку А» вміщує ідентифіка-
тор того операціоніста банку А, який сформував електронний 
платіжний документ і завірив його ЕЦП. На файл А завжди фор-
мується файл-квитанція T. 

Файл vT — це файл-квитанція на відповідний файл vA. Він 
вміщує інформацію про те, чи прийнятий відправлений на АРМ-2 
пакет платіжних документів, якщо ні, то з якої причини. 

Файл vA у СЕП завжди приймається або ж не приймається в 
цілому, тобто якщо відбраковано хоча б один платіж із файла, 
то інші платежі з даного файла також не приймаються до об-
роблення. 

Якщо vA вміщує помилки в одному або кількох платежах, то 
відповідний файл vT вміщує інформаційні рядки в кількості, що 
дорівнює кількості виявлених помилкових документів. Кожен 
рядок однозначно ідентифікує помилковий документ з відповід-
ними кодами помилок для кожного з документів. 
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СТРУКТУРА ЗАГОЛОВКОВОГО РЯДКА ФАЙЛА Т 

№ з/п Назва реквізиту Тип Довжина 

1 Назва файла С 12 

2 Дата + час створення файла D 10 

3 Кількість інформаційних рядків у файлі N 6 

4 Сума дебету по файлу N 16 

5 Сума кредиту по файлу N 16 

6 Електронний цифровий підпис (ЕЦП) B 64 

7 Ідентифікатор ключа ЕЦП С 6 

8 Назва квитованого (КВ) файла С 12 

9 Дата + час створення КВ-файла D 10 

10 Кількість інформаційних рядків у КВ-файлі N 6 

11 Сума дебету по КВ-файлу N 16 

12 Сума кредиту по КВ-файлу N 16 

13 ЕЦП КВ-файла B 64 

14 Ідентифікатор ключа ЕЦП КВ-файла С 6 

15 Код помилки по КВ-файлу С 4 

16 ЕП заголовкового рядка файла В 64 

17 CRLF B 2 

Якщо файл vA вміщує помилку не в платіжних документах, а 
в заголовковому рядку, то відповідний файл vT не утримує інфор-
маційних рядків, а вміщує лише код помилки в інформаційному 
рядку. 

СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО РЯДКА ФАЙЛА Т 

№ з/п Назва реквізиту Тип Довжина 

1 Порядковий номер інформаційного рядка (ІР)  
у файлі А 

N 6 

2 Код помилки С 4 

3 СRLF   
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Файл T формується лише АРМ-2. Реквізити «Сума дебету по 
файлу» і «Сума кредиту по файлу» дорівнюють відповідним су-
мам квитованого файла vA, якщо файл прийнятий без помилок. Ці 
суми дорівнюють 0, якщо файл бракується з будь-якої причини. 

Файл Т підтверджує нормальний прийом файла в тому разі, 
якщо: реквізит «Кількість інформаційних рядків» дорівнює 0, са-
мих інформаційних рядків узагалі немає, код помилки по КВ-
файлу = «0000» і виконуються такі рівності: 

«Сума дебету по файлу А» = «Сумі дебету по КВ-файлу»; 
«Сума кредиту по файлу А»= «Сумі кредиту по КВ-файлу». 
Файл vB вміщує інформацію про зворотні платежі банку — 

одержувача платежів у СЕП. Кожен інформаційний рядок несе 
інформацію про один платіжний документ. На файл vВ завжди 
формується файл-квитанція vS. 

Структура заголовкового рядка файла vВ збігається зі струк-
турою заголовкового рядка файла vА. Структура інформаційного 
рядка файла vВ збігається зі структурою інформаційного рядка 
файла vА. У полі «ЕЦП основних реквізитів платежу» знаходить-
ся ЕЦП, яка накладає АРМ-3 банку-відправника. 

Файл vS — це файл-квитанція на зворотний файл vB, він 
вміщує інформацію про те, чи прийнято відправлений пакет пла-
тіжних документів, якщо ні, то з якої причини. 

У разі якщо саме АРМ-3 провело відбракування vB і навіть не 
передало його в ОДБ, квитанція S генерується в АРМ-3 та авто-
матично надсилається до АРМ-2 . 

Файл vB у СЕП завжди приймається або ж не приймається в 
цілому, тобто якщо відбраковано хоча б один платіж з файла, то 
інші платежі з даного файла також не приймаються до оброб- 
лення. 

Якщо vB вміщує помилки в одному або кількох платежах, то 
відповідний файл vS вміщує інформаційні рядки в кількості, що 
дорівнює кількості виявлених помилкових документів. Кожен 
рядок однозначно ідентифікує помилковий документ з відповід-
ними кодами помилок для кожного з документів. 

Якщо файл vB вміщує помилку не в платіжних документах, а в 
заголовковому рядку, то відповідний файл vS не утримує інформа-
ційних рядків, а вміщує лише код помилки в інформаційному рядку. 

Зарахування грошей по файлу vB на кореспондентський раху-
нок здійснюється тільки після отримання АРМ-2 квитанції S з 
нульовими кодами завершень на цей файл. 

Структура заголовкового та інформаційного рядків файла vS 
збігається зі структурою відповідних рядків файла vT. 
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Файл vК вміщує технологічну інформацію про сеанс роботи  
АРМ-2 з АРМ-3: 
• список файлів vА, що надійшли від АРМ-3; 
• список файлів vВ, на які надійшли файли vS від АРМ-3; 
• інформацію про величину технічного кореспондентського 

рахунка, поточні ліміти кореспондентського рахунка і т. ін. 
Розширення в назві файла відповідає номеру технологічного се-

ансу. Для відстеження правильної послідовності файлів vК номер 
попереднього vК зазначається в заголовковому рядку поточного vК. 

Файл з розширенням 000 вміщує інформацію за станом на по-
чаток банківського дня РРП. 

Кожен інформаційний рядок утримує інформацію про один 
файл vA чи vB, на які надійшли файли типу vS. Якщо значення 
реквізиту «Коди помилок» дорівнює «0000», то сума по даному 
файлу була проведена по кореспондентському рахунку. 

Файл vZ вміщує таку інформацію про роботу АРМ-3 з АРМ-2 
протягом банківського дня: 
• список файлів vA, відправлених з АРМ-3 у СЕП; 
• список файлів vВ, отриманих у банку, на які сформовані та 

відправлені в СЕП квитанції vS. 
Файл vZ може не утримувати інформаційних рядків. Розши-

рення файла Z має бути «000». Якщо банк працює одночасно з 
кількома валютами, то на кожен тип валюти формується окремий 
файл vZ. 

Кожен інформаційний рядок файла vZ утримує інформацію 
про один відправлений файл vA чи надіслати файл vB. Якщо зна-
чення реквізиту «Коди помилок» дорівнює «0000», то: 
• для відправленого vA — одержаний vТ без помилок; 
• для отриманого vВ — прийнятий з ОДБ та переданий у 

АРМ-2 vS з нульовими кодами помилок. 
У всіх інших випадках треба аналізувати конкретні коди по-

милок.  
За технологією банк може відправляти протокольний звіт 

тільки тоді, коли на всі відправлені в РРП vA отримані квитанції 
vT та на всі прийняті vB отримані з ОДБ та передані в РРП кви-
танції vS. Якщо банк посилає vZ у момент, коли який-небудь 
файл не дочекався квитанції, то цей стан файла відображається 
відповідним кодом помилки на цей файл. 

Файл vV вміщує інформацію про значення технічного корес-
пондентського рахунка та про платіжні документи банку: 
• початкові платежі, прийняті АРМ-2 протягом дня; 
• всі зворотні платежі, сформовані АРМ-2 на банк. 
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Кожен інформаційний рядок несе інформацію про один пла-
тіжний документ. Файл vV може не утримувати інформаційних 
рядків. 

Файл U необхідний для автоматизованого коригування спис-
ку учасників електронних платежів у всіх АРМ СЕП. 

СТРУКТУРА ЗАГОЛОВКОВОГО РЯДКА ФАЙЛА U 

№ з/п Назва реквізиту Тип Довжина 

1 Назва файла С 12 

2 Дата + час створення файла D 10 

3 Кількість інформаційних рядків у файлі N 6 

4 Кількість банків — учасників СЕП до коригу-
вання 

N 16 

5 Кількість банків — учасників СЕП після коригу-
вання 

N 16 

6 ЕЦП файла B 64 

7 Ідентифікатор ключа ЕЦП С 6 

8 Кількість інвалютних кореспондентських рахун-
ків до коригування 

N 6 

9 Кількість інвалютних кореспондентських рахун-
ків після коригування 

N 6 

10 Резерв С 32 

11 ЕП заголовкового рядка файла В 64 

12 CRLF B 2 

СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОГО РЯДКА U 

№ з/п Назва реквізиту Тип Довжина 

1 Ознака операції С 1 

2 МФО банку N 9 

3 Назва банку С 38 

4 Кореспондентський рахунок банку N 14 

5 Ідентифікатор банку в СЕП С 4 

6 Електронна адреса банку в NBUMAIL C 4 
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Закінчення табл. 

№ з/п Назва реквізиту Тип Довжина 

7 Модель роботи з єдиним кореспондентським ра-
хунком 

С 1 

8 Номер моделі роботи з єдиним кореспондентсь-
ким рахунком 

С 1 

9 МФО головного банку чи 0 N 9 

10 Ідентифікатор валюти N 3 

11 Типи платіжної системи шлюзового банку С 1 

12 Ознака блокування банку С 1 

13 АРМ-2, який обслуговує валютний рахунок C 1 

14 Резерв С 32 

15 CLRF B 2 

 
Файл F є допоміжним інформаційним файлом для обслугову-

вання бухгалтерських моделей платіжної системи. Цей файл розпо-
діляється на підгрупи, структура та призначення яких різні. Підтип 
файла визначається першим символом у розширенні імен файла. 

Файли підтипу F*.L* призначені для відправлення з головного 
банку в АРМ-2 значень лімітів кореспондентського рахунка, що 
виділяє для філій. 

Файли підтипу F*.T* призначені для відправлення головному 
банку з АРМ-2 поточних значень: 
• технічних кореспондентських рахунків його філій; 
• їх лімітів; 
• технологічної інформації про роботу філій. 
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Допоміжна 

3. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч.-
метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / І. Ф. Рогач, М. А. Сендзюк, 
В. А. Антонюк, О. О. Денисова. — К.: КНЕУ, 2001. — 324 с. 

 

Мета: закріплення теоретичних знань з міжбанківських роз-
рахунків у СЕП; ознайомлення з основними документами СЕП та 
їх технологією проходження в системі; вивчення структури й 
особливостей інформаційного забезпечення СЕП. 

ПЛАН 

1. Платіжні системи та їх різновиди. 
2. Принципи побудови СЕП в Україні. 
3. Архітектура СЕП та характеристика її складових. 
4. Технологія функціонування СЕП. 
5. Інформаційне забезпечення СЕП та його характеристика. 
6. Файли інтерфейсу між ОБД та АРМ-3. 
7. Структура побудови файлів початкових та зворотних пла-

тежів у СЕП. 

Завдання 1. Основним документом СЕП є платіжне доручен-
ня, форма якого наведена в дод. 1. Платіжне доручення може міс-
тити як внутрішньо-, так і міжбанківські платежі. Потрібно ви-
значити, за якими ознаками розрізнятимуться ці види платіжних 
операцій, та надати математичний опис алгоритму визначення  
сум дебетових/кредитових внутрішньобанківських і міжбанків-
ських платежів, що підлягають проведенню за день. 

Завдання 2. У файлах початкових (vA) та зворотних (vB) пла-
тежів є поле «Ознака дебету/кредиту», яка залежить від ставлен-
ня до банку — одержувача документа (наприклад, кредитові до-
кументи свідчать, що банк А перераховує кошти банку В). Поле 
«Ознака дебету/кредиту» може набувати таких значень: 

0 — дебет; 
1 — кредит; 
2 — дебет (інформаційний запит); 
3 — кредит (інформаційне повідомлення). 

13.2. Практичне заняття 
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Ознаки 2 — дебет (інформаційний запит) і 3 — кредит (інфор-
маційне повідомлення) використовуються лише в інформацій-
них цілях і не впливають на значення кореспондентського ра-
хунка. 

Потрібно побудувати алгоритм визначення залишку на корес-
пондентському рахунку за результатами одного технологічного 
сеансу зв’язку, в якому були обидва файли (vA і vB). 

Завдання 3. На основі даних файла зворотних платежів vB 
розробити алгоритм визначення сум коштів, що надійшли в банк 
від інших банків. Спроектувати відповідні вихідні повідомлення 
та визначитись із файлами бази даних, що братимуть участь у їх 
формуванні. 

Завдання 4. На основі даних файла початкових платежів vА 
розробити алгоритм визначення сум коштів, що були сплачені 
клієнтами банку клієнтам інших банків. Спроектувати відповідні 
вихідні повідомлення та визначитись із файлами бази даних, що 
братимуть участь у їх формуванні. 

Завдання 5. Інформаційний рядок файла vV містить поле 
«Ознака джерела документа», яке може набувати таких значень: 

«A» (латинське) — початкові платежі головного банку; 
«B» (латинське) — зворотні платежі головного банку; 
«a» (латинське) — початкові платежі філії; 
«b» (латинське) — зворотні платежі філії. 
Якщо філії обмінюються платежами між собою (чи з головним 

банком), то у файлі V головного банку такі платежі трапляти-
муться двічі: один раз — у групі платежів банку-відправника  
(з прапорцем «a» або «A»), другий раз — у групі платежів банку-
одержувача (з прапорцем «b» або «B»). 

Для 7-ї моделі СЕП, у якій головний банк може відправляти 
платежі від імені своїх філій, інформаційні рядки файла $V фі-
лії, що містять платежі, відправлені головним банком від імені 
філії, мають реквізит «Ознака джерела документа», який дорі-
внює «G». 

Потрібно розробити алгоритм визначення кількості та сум по-
чаткових і зворотних платежів, якими обмінялись філії одного 
банку між собою протягом банківського дня, та суми початкових 
і зворотних платежів головного банку, а також алгоритм визна-
чення сум, які відправив банк, що працює за 7-ю моделлю від 
імені своїх філій. 
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Для самостійної перевірки знань доцільно сформулювати до-
кладні відповіді на поставлені запитання і перевірити їх повноту 
та правильність за допомогою матеріалів пропонованих літератур-
них джерел. 

1. Схарактеризуйте систему «нетто»-платежів. 
2. Схарактеризуйте систему «бутто»-платежів. 
3. Схарактеризуйте архітектуру системи електронних платежів 

(СЕП) України. 
4. Основні принципи функціонування СЕП. 
5. Призначення СЕП та її роль у банківській системі України. 
6. Характеристика та призначення АРМ-3 в СЕП. 
7. Характеристика та призначення АРМ-2 в СЕП. 
8. Характеристика та призначення АРМ-1 в СЕП. 
9. Які основні види робіт, що виконуються в режимі «Початок 

робочого дня»? 
10. Які основні види робіт виконуються в режимі «Передавання 

та прийняття платіжних документів»? 
11. Які основні види робіт виконуються в режимі «Кінець робо-

чого дня»? 
12. Які правила побудови імен файлів у СЕП? 
13. Які файли вміщують інформацію про платежі банку? Їхній 

основний зміст та призначення. 
14. Які файли можна віднести до технологічних? 
15. Що таке файли-квитанції? Їхнє основне призначення та 

зміст. 
16. Завдяки чому досягається унікальність ідентифікації файлів 

СЕП? 

Тема 14. Автоматизоване оброблення  
інформації на фондовому ринку 

14.1. Методичні поради до вивчення теми 

Зміст теми. У цій темі розглядається комплекс питань, 
пов’язаних з автоматизацією розрахункових операцій з цінними 
паперами (ЦП) на фондовому ринку. Наводиться аналіз інфра-

13.3. Завдання для перевірки знань 
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структури ринку ЦП. Розглядається склад й аналізуються функції 
учасників фондового ринку з погляду оброблення інформації. 
Наводиться схема взаємодій учасників фондового ринку та аналі-
зуються інформаційні потоки, що виникають у процесі взаємодії 
учасників ринку. У темі наводиться загальна характеристика 
структури інформаційних систем фондового ринку. Розглядають-
ся основні функції біржі, організаційна структура біржі, структу-
ра автоматизованої системи фондової біржі, а також етапи уніфі-
кованої технології оброблення інформації на фондовій біржі. 

Наводиться характеристика системи позабіржової торгівлі. 
Описується структура автоматизованої позабіржової фондової 
торгової системи. Розглядаються система електронного доступу  
до торгів, технологія розміщення замовлень торговцями в торго-
вій системі. 

Розглядаються основні функції та організаційна структура де-
позитаріїв, структура автоматизованої системи депозитарію, ос-
новні функції й організаційна структура реєстраторів, структура 
автоматизованої системи реєстраторів. Аналізується програмне 
забезпечення реєстраторської та депозитарної діяльності. Наво-
диться характеристика комплексів задач «Депозитарій» та «Збе-
рігач». Характеризуються функції інвестиційної компанії по ро-
боті з ЦП. Наводиться структура інформаційної підсистеми робо-
ти з ЦП в інвестиційній компанії. 

 
Пояснення до теми. Під час вивчення матеріалу цієї теми не-

обхідно приділити особливу увагу дослідженню основних понять і 
структури фондового ринку, видів діяльності на фондовому ринку, 
аналізу функцій суб’єктів фондового ринку. 

Фондовий ринок — це інститут або механізм, що зводить ра-
зом покупців (пред’явників попиту) і продавців (постачальників) 
фондових цінностей, тобто ЦП. 

Поняття фондового ринку й ринку ЦП збігаються. Відповідно 
до визначення товаром, що обертається на даному ринку, є ЦП, 
що, у свою чергу, визначають склад учасників даного ринку, його 
місце розташування, порядок функціонування, правила регулю-
вання і т. ін. 

Слід зазначити, що майже всі ринки знаходять висвітлення в 
інструментах ринку ЦП. Наприклад, ринок знову зробленої про-
дукції та послуг репрезентований коносаментами, товарними 
ф’ючерсами й опціонами, комерційними векселями; ринок землі 
й природних ресурсів — заставними листами, акціями, облігаці-
ями, забезпеченням яких слугують земельні ресурси, і т. д. 
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У прийнятій у вітчизняній і міжнародній практиці фінансовий 
ринок прийнято розподіляти на грошовий і ринок капіталів.  

Фондовий ринок є сегментом як грошового ринку, так і ринку 
капіталів, тому що також включає рух прямих банківських кре-
дитів, перерозподіл грошових ресурсів через страхову галузь, 
внутрішньофірмові кредити і т. д. 

У ринковій економіці ринок ЦП є основним механізмом пере-
розподілу грошових нагромаджень. Фондовий ринок створює 
ринковий механізм вільного, хоча й регульованого переливання 
капіталів у найефективніші галузі господарювання. 

Фондовий ринок складається з таких компонентів: суб’єктів 
ринку; власне ринку (біржовий, позабіржовий фондові ринки); 
органів державного регулювання і нагляду, саморегулювальних 
організацій (об’єднання професійних учасників ринку ЦП). 

Суб’єктами ринку ЦП є: емітенти — держава в особі уповно-
важених нею органів, юридичні особи і громадяни, що залучають 
на основі випуску ЦП необхідні їм кошти і виконують від свого 
імені передбачені в цінних паперах зобов’язання; інвестори — 
громадяни або юридичні особи, що отримують ЦП у власність, 
повне господарське ведення або оперативне керування з метою 
здійснення засвідчених цими ЦП майнових прав; професійні учас-
ники ринку цінних паперів — юридичні особи і громадяни, що  
здійснюють види діяльності, визнаної професійною на ринку ЦП. 

Фондовий ринок поділяється на первинний і вторинний. Пер-
винний ринок поєднує фазу конструювання нового випуску ЦП і 
їхнє первинне розміщення. Вторинний ринок — це ринок, на 
якому обертаються раніше емітовані на первинному ринку ЦП. 

ЦП є товаром, що обертається на фондовому ринку. Тому, 
перш ніж перейти до розгляду особливостей побудови й функці-
онування фондового ринку, необхідно розглянути, що містить 
поняття ЦП і які документи можуть обертатися на ринку ЦП.  

Отже, ЦП — це права на ресурси, що відповідають таким ви-
могам, як: обіговість, доступність для цивільного обігу, стандарт-
ність і серійність, документальність, регулювання і визнання 
державою, ліквідність. 

ЦП можуть існувати у формі відособлених документів або за-
писів на рахунках. 

Під час вивчення теми необхідно дослідити види професійної 
діяльності на фондовому ринку, що потребують автоматизації. 

Так, професійна діяльність на фондовому ринку поділяється 
на такі види: перерозподіл грошових ресурсів і фінансове посе-
редництво (брокерська та дилерська діяльність, діяльність щодо 
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організації торгівлі ЦП); організаційно-технічне обслуговування 
операцій з ЦП (депозитарна діяльність, консультаційна діяль-
ність, діяльність щодо ведення і збереження реєстру акціонерів, 
розрахунково-клірингова діяльність щодо ЦП, розрахунково-клі-
рингова діяльність щодо коштів (у зв’язку з операціями з ЦП)). 

Брокерською діяльністю визнається здійснення угод з ЦП на 
основі договорів комісії та доручення (фінансовий брокер). 

Дилерською діяльністю визнається здійснення угод купівлі-
продажу ЦП від свого імені і своїм коштом шляхом публічного 
оголошення цін купівлі і продажу ЦП із зобов’язанням купівлі і 
продажу цих ЦП за оголошеними цінами (інвестиційна ком-
панія). 

Діяльність щодо організації торгівлі ЦП — це надання пос-
луг, що сприяють здійсненню угод з ЦП між професійними 
учасниками ринку ЦП (фондові біржі, фондові відділи товар-
них і валютних бірж, організовані позабіржові системи торгів-
лі ЦП). 

Депозитарною діяльністю визнається діяльність щодо збере-
ження ЦП і/чи обліку прав на ЦП (спеціалізовані депозитарії, ро-
зрахунково-депозитарні організації, депозитарії інвестиційних 
фондів). 

Консультаційною діяльністю визнається надання юридичних, 
економічних та інших консультацій з приводу випуску й обігу 
ЦП (інвестиційний консультант). 

Діяльність щодо ведення і збереження реєстру — це надання 
послуг емітенту з внесення імені власників іменних ЦП до відпо-
відного реєстру (спеціалізовані реєстратори). 

Розрахунково-кліринговою діяльністю щодо ЦП визнається 
діяльність з визначення взаємних зобов’язань з постачання (пере-
казу) цінних паперів учасників операцій з ЦП (розрахунково-
депозитарні організації, клірингові палати, банки і кредитні уста-
нови). 

Розрахунково-клірингова діяльність щодо коштів — це діяль-
ність з визначення взаємних зобов’язань і/чи з постачання (пере-
казу) коштів у зв’язку з операціями з ЦП (розрахунково-депози-
тарні організації, клірингові палати, банки і кредитні установи). 

Відповідно до чинного законодавства професійні учасники  
ринку ЦП мають право поєднувати різні види діяльності, за ви-
нятком сполучення діяльності дилера або брокера з посередниць-
кою діяльністю. 

Державне регулювання фондового ринку України здійснюють: 
Міністерство фінансів України, Національний банк України, Анти-
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монопольний комітет України, Фонд державного майна України, 
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка забезпе-
чує єдину державну політику у сфері фондового ринку. 

Проаналізуйте інформаційні потоки між суб’єктами фондово-
го ринку на підставі проведення дослідження функцій учасників 
фондового ринку. На рис 14.1 подано схему взаємодії учасників 
фондового ринку. 

Розрахун-
ковий банк

Розрахун-
ковий банкЕмітенти Інвестори

Реєстратор
Фондові 
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Рис 14.1. Схема взаємодії учасників фондового ринку 

За даними журналу «Фондовий ринок України» за 2001 р., в Ук-
раїні Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
(ДКЦПФР) були зареєстровані: 843 торговці ЦП, 403 реєстратори,  
3 депозитарії (Національний депозитарій України, Міжрегіональний 
фондовий союз та Депозитарій НБУ для державних цінних паперів), 
75 зберігачів, 5 бірж (Українська фондова біржа (УФБ), Київська 
міжнародна фондова біржа (КМФБ), Українська міжбанківська ва-
лютна біржа, Донецька фондова біржа, Придніпровська фондова бір-
жа), 2 торговельно-інформаційні системи (Позабіржова фондова ін-
формаційна система, Український центр сертифікатних аукціонів). 

Надзвичайно важливу роль під час проектування, побудови, 
удосконалення інформаційних систем фондового ринку відіграє 
аналіз функцій, що підлягають автоматизації в кожній категорії 
систем фондового ринку. 

Так, можна виокремити такі категорії інформаційних систем 
фондового ринку: 
• інформаційні системи обліку прав власності на ЦП; 
• інформаційні системи біржової торгівлі; 
• інформаційні системи позабіржової торгівлі; 
• інформаційні системи торговців ЦП. 
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Розглянемо основні функції інформаційної системи обліку 
прав власності на ЦП. 

Облік прав власності на ЦП ведеться реєстраторами і депози-
таріями. 

Реєстратор — це юридична особа, суб’єкт підприємницької 
діяльності, який одержав у встановленому порядку дозвіл на ве-
дення реєстрів власників іменних ЦП. 

Роботу реєстраторів можна поділити на кілька етапів. На пер-
шому етапі проводиться реєстрація документа (присвоєння вхід-
ного номера, дати й часу одержання документа), встановлюються 
категорія і тип акцій, щодо яких складено документ. 

На другому етапі визначається призначення операції, яку не-
обхідно зробити в реєстрі відповідно до цього документа. При 
цьому вказується тип операції: інформаційна, глобальна, техніч-
на, перенесення ЦП з одного особового рахунка на інший, зазна-
чаються дані про ініціатора операції (дані про зареєстровану осо-
бу). Відбувається повна підготовка документа до проведення 
операції, і він передається на оброблення. 

На третьому етапі здійснюється проведення призначеної опе-
рації в реєстрі із зазначенням особових рахунків учасників опе-
рації та кількості акцій. 

Саме ця технологічна конструкція здійснюється під час оброб-
лення інформації в реєстраторів, що дозволяє найповніше реалі-
зувати вимоги до обов’язків реєстратора щодо ведення реєстру і 
здійснювати постійний контроль за станом реєстру. 

Отже, діяльність щодо ведення реєстру охоплює: 
1. Ведення в хронологічному порядку реєстраційного журналу 

за кожною категорією ЦП. 
Запис, який вноситься до реєстраційного журналу, має місти-

ти інформацію про: 
а) номер запису (номер привласнюється послідовно за часом 

надходження документа, що є підставою для внесення запису до 
реєстру); 

б) дату й час внесення запису (а саме дату й час одержання ре-
єстратором документів, що є підставою для внесення запису до 
реєстру); 

в) документ(и), що є підставою для внесення запису до  
реєстру; 

г) тип операції з ЦП; 
ґ) ім’я (найменування) особи, що вноситься до реєстру, із за-

значенням, є вона власником, номінальним власником чи заста-
воутримувачем, і номер її особового рахунка; 
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д) зміну кількості та категорій (типу) цінних паперів, що вра-
ховуються на рахунку зареєстрованого чи осіб, обтяжених зобо-
в’язаннями; 

Реєстраційний журнал ведеться по кожній категорії оголоше-
них емітентом іменних ЦП. 

Відповідно до визначення реєстраційного журналу він є голов-
ним документом системи ведення реєстру, тому що містить ос- 
новну сукупність даних, що забезпечують ідентифікацію зареєст-
рованих осіб і облік їхніх прав щодо ЦП, зареєстрованих на їхнє 
ім’я. 

2. Ведення особових рахунків зареєстрованих осіб. 
3. Ведення особових рахунків зареєстрованих заставоутриму-

вачів. 
4. Ведення обліку ЦП на рахунках емітента, пов’язаних із 

проведенням глобальних операцій і операцій з викуповування й 
погашення ЦП. 

5. Ведення журналу обліку виданих, погашених і зниклих серти-
фікатів (у разі випуску документарних ЦП). 

За документарних випусків видача сертифіката здійснюється 
на підставі документа, що засвідчує права власності, чи на запит 
зареєстрованої особи. 

6. Ведення обліку запитів, отриманих від зареєстрованих осіб 
та зареєстрованих заставоутримувачів, і відповідей по них, зок-
рема відмовлень від перереєстрації прав власників і номінальних 
власників іменних ЦП у реєстрі. 

7. Ведення обліку нарахованих доходів по ЦП. 
У системах обліку прав власності на ЦП можна виокремити та-

кі загальні функції: початкове формування реєстру або частини ре-
єстру, яке охоплює облік емісії ЦП та облік первинного розміщен-
ня акцій; коригування інформації про випуск ЦП у результаті 
глобальних або корпоративних операцій над випуском ЦП; веден-
ня особових рахунків і/або рахунків депо, яке охоплює облік осо-
бових рахунків акціонерів, облік заставоутримувачів і номіналь-
них утримувачів ЦП, реєстрацію переходу права власності на ЦП, 
облік операцій з купівлі цінних паперів, облік операцій з продажу 
ЦП; формування вихідних даних щодо підтвердження прав влас-
ності, а саме виписки з реєстру для акціонера або рахунка — депо 
інвестора, реєстру акціонерів для проведення загальних зборів, 
звітності реєстратора, а також нарахування дивідендів. 

У загальному вигляді інформаційна система реєстратора може 
складатися з таких АРМ: реєстратора документів, адміністратора, 
оператора, бухгалтерії. 
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Депозитарій ЦП — це юридична особа, яка провадить лише 
депозитарну діяльність і може здійснювати кліринг та розрахун-
ки за угодами щодо ЦП. 

Депозитарна діяльність пов’язана з наданням послуг щодо збе-
рігання ЦП незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення 
рахунків у ЦП, обслуговування операцій на цих рахунках (вклю-
чаючи кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів) та 
обслуговування операцій емітента щодо випущених ним ЦП. 

Національна депозитарна система України складається з двох 
рівнів: нижчий — це зберігачі, які ведуть рахунки власників ЦП, 
та реєстратори власників іменних ЦП; вищий — це Національний 
депозитарій України і депозитарії, що ведуть рахунки для збері-
гачів та здійснюють кліринг і розрахунки за угодами щодо ЦП. 
Депозитарії та зберігачі ведуть реєстри власників іменних ЦП. 

Обслуговування обігу державних ЦП, зокрема депозитарну 
діяльність щодо цих паперів, здійснює Національний банк Украї-
ни. Особливості депозитарної діяльності з державними ЦП вста-
новлює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
спільно з Національним банком України. 

Сферою діяльності Національної депозитарної системи є: стан-
дартизація обліку ЦП згідно з міжнародними стандартами; уніфі-
кація документообігу щодо операцій з ЦП й нумерація ЦП, ви-
пущених в Україні, згідно з міжнародними стандартами; відпові-
дальне зберігання всіх видів ЦП як у документарній, так і в 
бездокументарній формах; реальна поставка чи переміщення з ра-
хунка в ЦП з одночасною оплатою коштів відповідно до розпоря-
джень клієнтів; акумулювання доходів (дивідендів, відсоткових 
виплат і виплат з погашення тощо) щодо ЦП, взятих на обслуго-
вування системою, та їх розподіл за рахунками. 

До компетенції Національного депозитарію належать: стандар-
тизація депозитарного обліку відповідно до міжнародних норм; 
стандартизація документообігу щодо операцій з ЦП й нумерація 
(кодифікація) ЦП, випущених в Україні, відповідно до міжнарод-
них норм; встановлення відносин і налагодження постійної взає-
модії з депозитарними установами інших країн; укладання як 
двосторонніх, так і багатосторонніх угод про пряме членство або 
кореспондентські відносини для обслуговування міжнародних 
операцій з ЦП учасників Національної депозитарної системи; кон-
троль за їх кореспондентськими відносинами з депозитарними  
установами інших країн. 

Депозитарій «Міжрегіональний фондовий союз» (МФС) також 
має ієрархічну структуру: МФС, філіал МФС, учасник (зберігач). 
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Зберігачем є юридична особа (комерційний банк або торго-
вець ЦП), яка має дозвіл на зберігання та обслуговування обігу 
ЦП і операцій емітента з ЦП. Зберігачі підписують з депозитарі-
єм договір на відкриття рахунка в ЦП. 

Інформаційна система депозитаріїв також складається з двох 
рівнів: комплексів задач «Депозитарій» та «Зберігач», що є скла-
довими автоматизованої системи оброблення інформації Депози-
тарію (АСОІД). 

Ця інформаційна система призначена для автоматизованого 
обліку, зберігання та обігу ЦП, випущених у документарній і 
бездокументарній формах на рівнях депозитарію та зберігачів, і 
вирішує такі завдання: 
• автоматизоване ведення узагальнених рахунків у ЦП збері-

гачів і рахунків емітентів на рівні депозитарію; 
• автоматизоване ведення рахунків у ЦП депонентів зберігачів — 

юридичних та фізичних осіб; 
• автоматизоване виконання депозитарних операцій — адмі-

ністративних, облікових, інформаційних, глобальних на рівнях 
депозитарію та зберігачів; 
• забезпечення системи захисту інформації, що передається 

між учасниками СЕР у вигляді електронних документів по кана-
лах передавання даних. 

Технологія оброблення інформації організована за принци-
пом формування послідовності операційних днів та перевір- 
ки балансів по ЦП зберігачів і стану узагальнених рахунків  
цих зберігачів у депозитарії наприкінці кожного операційно- 
го дня. 

Автоматизована інформаційна система зберігача зазвичай 
складається з АРМ «Зберігач», АРМ завідувача фінансової служ-
би, АРМ бухгалтера, АРМ операціоніста в бек-офісі. 

Розгляд інформаційної системи біржової торгівлі слід розпо-
чати з вивчення основних понять та функцій фондової біржі. 

Біржа являє собою ринок позичкових капіталів, на якому від-
бувається торгівля ЦП — акціями, облігаціями, паями і т. ін. 

Основна роль фондової біржі полягає в обслуговуванні руху 
капіталів, що опосередковує розподіл і перерозподіл національ-
ного доходу як у цілому в народному господарстві, так і між со-
ціальними групами та галузями економіки. 

Фондова біржа виконує такі функції: 
• мобілізацію і концентрацію тимчасово вільних грошових на-

громаджень і заощаджень продажем ЦП біржовим посередникам 
на первинному і вторинному фондових ринках; 
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• кредитування і фінансування держави і приватного сектору 
купівлею їхніх ЦП на первинному ринку і перепродажем на вто-
ринному, а також кредитування і фінансування біржових спеку-
лянтів здійсненням угод на вторинному ринку; 
• концентрацію операцій з ЦП, установлення на них цін, що 

відображають рівень і співвідношення попиту та пропозиції. 
Учасники біржового ринку, що ведуть торги на біржі, можуть 

безпосередньо перебувати в торговельному залі біржі або брати 
участь у торгах через посередництво віддаленого термінала, що 
з’єднаний з торговельною підсистемою біржі. 

Уніфікована технологія роботи фондової біржі складається з 
кількох взаємозв’язаних етапів: 
• передторговельного; 
• проведення торгів; 
• проведення розрахункових операцій; 
• завершального. 
На передторговельному етапі відбувається розв’язання пи-

тань, пов’язаних з: допуском підприємств і фізичних осіб до тор-
гівлі на біржі, допуском ЦП до офіційного котирування. 

Основними параметрами допуску до офіційної біржової торгів-
лі на більшості бірж є: загальний обсяг акцій, що допускаються 
до котирування, час функціонування емітента акцій, що допус-
каються до торгівлі, як підприємства. 

Допуск ЦП на біржу включає лістинг ЦП та котирування. 
Результати лістингу публікуються в бюлетенях біржі та відоб-

ражаються на інформаційних серверах бірж. 
На вітчизняних біржах у відділ лістингу біржі подаються: зая-

вка на бланку, дані про реєстрацію випуску ЦП (найменування, 
номінал, номер випуску), повідомлення про згоду з правилами 
допуску до котирування, нотаріально завірена копія статуту, копія 
свідоцтва про державну реєстрацію емітента, копія проекту емісії, 
бухгалтерський баланс, звіт про розподіл прибутків за останній 
фінансовий рік. 

Отже, на передторговельному етапі виконуються: формування 
та нагромадження всієї інформації, що передує та супроводжує 
біржовий процес, а також видача біржової інформації та результа-
тів аналізу біржового процесу, формування та приймання замов-
лень на здійснення операцій з ЦП. 

Біржове котирування акцій має важливе значення для компанії, 
тому що однією з передумов одержання кредитів і позик нею слу-
гує сприятлива картина біржових показників її акцій (ринковий 
курс, дивіденди, загальний прибуток на акції і т. д.). 
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Для того щоб ЦП котирувався на біржі, він повинен бути до-
пущений до котирування рішенням відповідного органу фондової 
біржі. 

Методи котирування можуть бути зведені до двох основних: 
• визначення єдиного середнього біржового курсу, за яким 

може бути виконано більшість поданих замовлень (єдиний курс 
вважається найрепрезентативнішим і публікується у пресі); 
• фіксації курсів, за якими були фактично укладені угоди (у 

цьому разі публікують або всі зміни курсів, або тільки граничні 
їхні відхилення, тобто вищий і нижчий курси, за якими фактично 
було укладено угоди). 

Метод встановлення єдиного курсу називають ще фіксинговим 
котируванням. Англійській термін Fixing означає зіставлення в 
певний час (один чи кілька разів на тиждень, але не більш як один 
раз на день) реального попиту та пропозиції ЦП. 

Під час проведення фіксингового котирування використову-
ються два типи котирування — спеціальне та нормальне. 

Спеціальне котирування — це особливий стан котирування, 
який здійснюється обчислювальною системою із застосуванням 
відповідного програмного забезпечення. У разі використання цьо-
го типу котирування дані щодо курсів ЦП уводяться в автомати-
зовану систему вручну. 

Нормальне котирування — це робочий тип фіксингового коти-
рування, який здійснюється обчислювальною системою із засто-
суванням відповідного програмного забезпечення в автоматично-
му режимі. 

Проведення котирування ЦП здійснюється на етапі проведення 
торгів. На цьому самому етапі фіксуються угоди з ЦП. 

На етапі проведення торгів відбувається безпосередній кон-
такт покупця та продавця ЦП, а також укладання угоди, встанов-
лення рівноважних ринкових цін (поточних курсів) і т. д. 

На етапі проведення розрахункових операцій як між покупця-
ми й продавцями, так і між біржею й учасниками торгів відбува-
ється залік зобов’язань, оформлення та реєстрація угод і т. д. 

На завершальному етапі формуються звіти за здійсненими та 
зареєстрованими угодами, звіт про наявність та видатки коштів 
учасників і т. д. 

Здійснення угод із ЦП та підтримка технологічних етапів за-
безпечуються рядом функціональних підсистем. 

До складу біржової торгової системи УФБ входять: АРМ ад-
міністратора системи, АРМ брокера, АРМ маркетмейкера, АРМ 
офіцера охорони. 
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Розгляд інформаційних систем позабіржового ринку необхід-
но також розпочати з розгляду визначень позабіржового ринку та 
його функцій. 

Існує кілька визначень позабіржового ринку, з яких найпрос-
тішим є таке: позабіржовий ринок — це купівля-продаж ЦП (здійс-
нення угод із ЦП) поза фондовою біржею. 

Отже, під інформаційною системою позабіржової торгівлі ро-
зуміють інформаційну систему, що підтримує здійснення угод з 
ЦП поза фондовою біржею і реалізує операції з ЦП в межах по-
забіржових технологій фондового ринку. 

Позабіржової ринок сприяє розвитку послуг інвестиційного 
консультування й керування портфелями ЦП, що наближає фон-
довий ринок передусім до дрібного інвестора і його інтересів. 

Основна різниця між біржовими й позабіржовими технологія-
ми полягає в тому, що учасники позабіржової торгівлі працюють 
зі «своїми» депозитаріями, реєстраторами, банками, а не одер-
жують депозитарні, розрахунково-клірингові послуги в одному 
місці — на біржі. 

Позабіржовий ринок може бути різною мірою впорядкованим. 
Це може бути і «неорганізований» контакт покупця та продавця, і 
використання таких сучасних досягнень у сфері інформаційних 
систем, як електронні торгові інформаційні системи, що є прик-
ладом «організованого» позабіржового ринку. 

Сучасні інформаційні технології позабіржової торгівлі дозво-
ляють учасникам торгувати зі свого робочого місця, надають одні 
й ті самі послуги, необхідні для здійснення торгівлі, об’єднують 
учасників торгів за допомогою комп’ютерних мереж. 

До основних функцій інформаційної системи позабіржової тор-
гівлі належать: моніторинг ринку в режимі реального часу, на-
дання інформації щодо переліку ЦП, що допущені на торги, про 
емітентів, щодо котирування ЦП, проведення переговорів між 
учасниками торгів на екранах дисплеїв у режимі реального часу, 
здійснення торговельної операції, фіксування угоди, формування 
повідомлень для розрахунково-клірингової та депозитарної сис-
тем і реєстраторів. 

Система електронного доступу до торгів дозволяє проводити 
розміщення замовлень безпосередньо в торговій системі, омина-
ючи брокера. 

Крім того, торгівля з використанням системи електронного 
доступу надає можливості одержання докладної інформації про 
стан ринку; доступу до котирувань ЦП та інших фінансових ін-
струментів у реальному часі; аналізу ринку на більш якісному рів-
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ні за допомогою додаткової інформації про замовлення маркет-
мейкерів на ринку; одержання інформації про рух цін акцій у ви-
гляді графіків, про стан основних фондових індексів, а також до-
даткової інформації, зокрема, про стан торгового рахунка, облік 
усіх угод, ордерів, позицій, прибутків, збитків в автоматичному 
режимі. 

В Україні на сьогоднішній день найбільшим організатором 
торгівлі на позабіржовому ринку є Перша фондова торговельна 
система (ПФТС). Програмне забезпечення ПФТС складається з 
інформаційних систем «ПФТС-інформ» і «ПФТС On-line» та сис-
тем організації торгів, таких як програми торговельних терміна-
лів «Ринку замовлень», «ПФТС Аукціон», «ПФТС Вексель», 
«ПФТС Банк». 

Проведіть дослідження функцій торговців ЦП. 
Зауважимо, що торговцем ЦП вважається юридична особа, яка 

отримала дозвіл на здійснення діяльності щодо випуску й обігу ЦП 
як виключної. Торговці організаційно оформленого ринку згідно із 
світовою практикою іменуються брокерами (якщо вони здійснюють 
комісійну діяльність) або дилерами (якщо вони проводять комер-
ційні операції, здійснюючи купівлю-продаж від свого імені та за 
свій рахунок). Комісійною (або брокерською) діяльністю щодо ЦП 
вважається здійснення цивільно-правових угод щодо ЦП, які перед-
бачають поставку ЦП новому власнику на підставі договорів дору-
чення чи комісії за рахунок своїх клієнтів. 

Основними функціями інформаційної системи торговців ЦП є: 
документальне оформлення угод щодо ЦП, облік виконання зобо-
в’язань компанії по угодах з клієнтами, формування звітів про  
рух грошових коштів і ЦП компанії та клієнтів, звітності для  
керівництва та для клієнтів, формування та надання звітності для 
контролюючих органів, постійний зв’язок з біржею ЦП та по- 
забіржовими торговельними системами, організація роботи з ЦП 
клієнтів на біржі, аналіз діяльності компанії з управління портфе-
лем ЦП. 

Автоматизована система торговців ЦП може складатися з та-
ких АРМ: завідувача фінансової служби, операціоніста бек-офісу, 
бухгалтера, систем, що дозволяють отримувати інформацію з бі-
рж і позабіржових систем. 

АРМ завідувача фінансової служби. виконує операції, пов’язані з 
обліком і контролем виконання фінансового плану компанії. 

АРМ операціоніста бек-офісу виконує операції, пов’язані з ре-
єстрацією клієнтів та угод з ними, обліком ЦП, оформленням 
операцій по руху ЦП та наданням інформації у вигляді звітності. 
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АРМ «Біржа» здійснює операції, пов’язані із зовнішньою діяль-
ністю компанії на біржі. Тут відбуваються і фіксуються всі опе-
рації щодо купівлі-продажу ЦП, власні операції компанії на тор-
гах біржі, встановлюється зв’язок з біржею для передачі замов-
лень брокеру. 

АРМ бухгалтера виконує операції щодо перевірки та оформ-
лення операції руху ЦП, розрахунок податків. 

АРМ «Аналітик» проводить аналіз фінансової звітності, до-
помагає виробити стратегію роботи на біржі, здійснює аналіз та 
управління портфелем ЦП. 

До складу програмного забезпечення торговців також входять 
програми технічного аналізу фондових ринків. 

Державне регулювання ринку ЦП — це здійснення державою 
комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за 
ринком ЦП та їх похідних та запобігання зловживанням і пору-
шенням у цій сфері. Державне регулювання ринку цінних паперів 
здійснює Державна комісія з ЦП та фондового ринку (ДКЦПФР). 

Основними завданнями Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку є: формування та забезпечення реалізації єдиної 
державної політики щодо розвитку та функціонування ринку ЦП 
та їх похідних в Україні; сприяння адаптації національного ринку 
ЦП до міжнародних стандартів; координація діяльності держав-
них органів з питань функціонування в Україні ринку ЦП та їх 
похідних; здійснення державного регулювання та контролю за 
випуском і обігом ЦП та їх похідних на території України, додер-
жанням законодавства у цій сфері; захист прав інвесторів вжи-
ванням заходів щодо запобігання і припинення порушень зако-
нодавства на ринку ЦП, застосування санкцій за порушення 
законодавства у межах своїх повноважень; сприяння розвитку 
ринку цінних паперів; узагальнення практики застосування зако-
нодавства України з питань випуску й обігу ЦП, розроблення 
пропозицій щодо його вдосконалення. 

Інформаційна система ДКЦПФР повинна забезпечувати облік 
і контроль за випуском та обігом ЦП в Україні; облік виданих до-
зволів на обіг ЦП українських емітентів за межами України; об-
лік учасників ринку ЦП, а саме: облік даних про державну реєст-
рацію фондових бірж та позабіржових торговельно-інформацій-
них систем, облік даних про державну реєстрацію саморегулю- 
вальних організацій, що створюються особами, які здійснюють 
професійну діяльність на ринку ЦП, облік підготовки фахівців з 
питань фондового ринку, облік та аналіз звітності учасників фон-
дового ринку. 



 206 

Основу інформаційного забезпечення ІС ДКЦПФР становить 
уніфікована та специфічна звітність, що надходить від суб’єктів 
фондового ринку: емітентів, інвестиційних фондів та інвестицій-
них компаній, торговців ЦП. 

 

 

Основна 

1. Информационные системы в экономике: Учебник / Под ред. 
В. В. Дика. — М.: Финансы и статистика, 1996. — С. 208—253. 

Додаткова 

2. Депозитарій: розрахунково-клірингове обслуговування клієнтів /  
М. П. Швецов, Ю. І. Шаповал, О. А. Константинов, О. М. Куріний //  
Вестник фондового рынка. — 1999. — № 10. — 63 с. 

3. Мозговой О. М. Фондовий ринок: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1999. — 
361с. 

4. Солодкий М. О. Біржовий ринок. — К.: Джерела, 2001. — 336 с. 

 

Мета: розглянути основні види діяльності на фондовому рин-
ку; дослідити питання, пов’язані з автоматизацією діяльності 
суб’єктів фондового ринку. 

ПЛАН 

1. Фондовий ринок як об’єкт автоматизації. 
2. Інформаційні системи обліку прав власності на ЦП.  
3. Інформаційні системи біржової торгівлі. 
4. Інформаційні системи позабіржової торгівлі. 
5. Інформаційні системи торговців ЦП. 
6. Завдання інформаційної системи Державної комісії з цінних 

паперів і фондового ринку. 

Література до теми 

14.2. Практичне заняття 
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Для самостійної перевірки знань доцільно сформувати доклад-
ні відповіді на поставлені запитання і перевірити їх повноту та 
правильність за допомогою матеріалів пропонованих літератур-
них джерел. 

1. Які основні функції фондового ринку? 
2. З яких компонентів складається фондовий ринок? 
3. Первинний та вторинний ринки ЦП. 
4. Схарактеризуйте основні інструменти фондового ринку. 
5. Схарактеризуйте функції учасників фондового ринку. 
6. Які функції учасників фондового ринку, на вашу думку, пі-

длягають автоматизації? 
7. В яких інформаційних системах здійснюється облік прав 

власності на ЦП? 
8. Назвіть функції інформаційних систем обліку прав власності. 
9. Опишіть організаційну структуру біржі. 

10. Які основні функції біржі, на вашу думку, підлягають авто-
матизації? 

11. Наведіть основні автоматизовані робочі місця біржі. 
12. Опишіть організаційну структуру позабіржової інформацій-

ної системи. 
13. Наведіть типовий перелік автоматизованих робочих місць 

позабіржової торгівлі. 
14. Схарактеризуйте торгові системи ПФТС. 
15. Дайте характеристику основних автоматизованих функцій 

позабіржової інформаційної системи. 
16. Опишіть організаційну структуру депозитарію. 
17. Наведіть типовий перелік автоматизованих робочих місць 

депозитарію. 
18. Які основні функції депозитарію, на вашу думку, підляга-

ють автоматизації? 
19. Опишіть організаційну структуру реєстраторів. 
20. Наведіть типовий перелік автоматизованих робочих місць 

реєстраторів. 
21. Які основні функції реєстраторів, на вашу думку, підляга-

ють автоматизації? 
22. Назвіть підрозділи банків, що здійснюють операції з ЦП.  
23. Які основні задачі з роботи з ЦП підлягають автоматизації в 

банківських підрозділах, що працюють з ЦП? 

14.3. Завдання для перевірки знань 

 



 208 

24. Опишіть організаційну структуру інвестиційної компанії. 
25. Наведіть типовий перелік автоматизованих робочих місць 

інвестиційної компанії. 
26. Які основні функції інвестиційної компанії підлягають ав-

томатизації? 
27. Опишіть організаційну структуру торговців ЦП.  
28. Наведіть типовий перелік автоматизованих робочих місць 

торговців ЦП. 
29. Які основні функції торговців ЦП, що підлягають автома-

тизації? 
30. Дослідіть інформацію, яка є цікавою для інвесторів і яку 

можна знайти в Інтернеті за такими групами: 
• довідкові бази даних з доступом у режимі Оn-line (www- і 

ftp-сервіс), що містять зведення про учасників ринку, різні ЦП, 
економічні індикатори і т. д.; 
• оперативна інформація про стан ринку (гарячі котирування 

операторів позабіржового ринку, хід торгових сесій на біржах, 
основні бізнес-новини найбільших інформаційних агентств), що 
безпосередньо впливає на бізнес; 
• аналіз і коментарі, новини, необхідні для дослідження поточної 

ситуації та прогнозування її розвитку (e-mail, www). 
31. Використовуючи електронну таблицю, розрахуйте прогноз-

ні значення котирування акцій відомих компаній з використан-
ням методів середнього ковзного та експонентного згладжування. 

32. Дайте характеристику програмних продуктів, що викорис-
товуються для автоматизації операцій на фондовому ринку за де-
позитарною, реєстраторською, кліринговою, інформаційною діяль-
ністю. 



 3 

ВСТУП 

 

 

 

 

 

 

 
Мета дисципліни — надання фундаментальних теоретичних 

знань і набуття практичних навичок з питань створення і викори-
стання систем оброблення економічної інформації в різних галу-
зях національної економіки України. 

Завдання: вивчення методів побудови й використання авто-
матизованих систем оброблення економічної інформації в різних 
галузях економіки України; набуття вмінь оцінювати ефектив-
ність розроблення і функціонування сучасних інформаційних си-
стем, що ґрунтуються на передовій інформаційній технології та 
враховують міжнародний і вітчизняний досвід; опрацювання пе-
редового досвіду використання автоматизованого оброблення 
інформації в управлінні виробництвом, трудовими ресурсами, у 
галузях статистики, маркетингу, фінансово-кредитної системи, 
фондового ринку і т. ін. 

Лекційна частина курсу призначена для теоретичної підготов-
ки студентів з питань організаційно-технологічних основ побу-
дови й функціонування систем оброблення економічної інформа-
ції та сфер їх застосування. 

Призначення практичних занять — закріпити, поширити і пог-
либити знання, одержані студентами на лекціях і під час самостій-
ного вивчення літературних джерел. На практичних заняттях студен-
ти набувають навичок аналізу й постановки задач оброблення інфор-
мації в різних галузях національної економіки України. 

Мета лабораторних робіт — опанувати методику і техноло-
гію застосування найвідоміших інформаційних систем для вирі-
шення практичних завдань з економіки й бізнесу. 
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ТИПОВА ПРОГРАМА 

 
 
 
 

 

Тема 1. Загальна характеристика  
автоматизованого оброблення інформації  
з управління виробництвом 

Інформаційні системи в економіці (автоматизовані системи 
управління) та їхня роль в удосконаленні управління виробницт-
вом. Загальна структура автоматизованої системи управління 
(АСУ) виробництвом. Основні типи автоматизованих систем і 
види інформаційного обслуговування. Інформаційні системи га-
лузевого рівня. Інтегровані автоматизовані системи управління 
підприємством. Автоматизовані робочі місця (АРМ) в лінійних і 
функціональних підрозділах підприємства. Мережі АРМ. 

Тема 2. Організація інформаційної бази  
й технічного забезпечення автоматизованого  
управління на підприємстві 

Поняття інформаційної бази підприємства і принципи її побудо-
ви. Класифікація і кодування економічної інформації. Структура ін-
формаційної бази. Види постійної та змінної економічної інформації. 
Організація інформаційних масивів в АСУ підприємством. Склад і 
зміст інформаційних масивів. Технічне забезпечення АСУ, поняття 
та структура. Комунікаційні засоби в автоматизованих системах. За-
гальна характеристика режимів роботи ЕОМ. Організація пакетного, 
діалогового й режиму реального часу оброблення інформації. 

Тема 3. Організація автоматизованого 
розв’язування основних комплексів задач  
з функціонального управління на підприємствах 

Характеристика основних функцій і задач з управління виробниц-
твом. Параметри економічних задач та їхній вплив на технологію 
оброблення інформації. Функціональний аналіз економічних задач, 
розподіл задач на модулі та побудова алгоритму їх розв’язування на 
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ЕОМ. Підсистема технічної підготовки виробництва: склад і харак-
теристика основних комплексів задач та технологія автоматизованого 
їх розв’язування в умовах АСУ. Підсистема техніко-економічного 
планування: склад і характеристика основних комплексів задач та 
технологія автоматизованого їх розв’язування в умовах АСУ. Особ-
ливості розв’язування оптимізаційних задач. Підсистема оператив-
но-календарного планування і диспетчерування. Оптимальні кален-
дарно-планові нормативи й календарні норми. Технологія автомати-
зованого розв’язування оптимізаційних задач з оперативно-кален-
дарного планування і диспетчерування. Автоматизоване управління 
з матеріально-технічного забезпечення виробництва. Автоматизо-
ване розв’язування задач з управління збутом продукції в умовах 
АСУ. Автоматизація облікових задач на підприємстві. 

Тема 4. Автоматизоване  
оброблення інформації з управління  
трудовими ресурсами 

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 управлін-
ня трудовими ресурсами. Організація автоматизованого оброблення 
інформації із забезпечення виробництва трудовими ресурсами. Ха-
рактеристика комплексів економічних задач з управління трудови-
ми ресурсами, які розв’язуються на рівні промислового підприємст-
ва. Інформаційні зв’язки задач. Склад і зміст інформаційної бази. 
Алгоритми й технологія розв’язування основних економічних задач 
з нормування, планування, обліку, контролю й аналізу трудових по-
казників. Система управління персоналом підприємства «Персо-
нал». Автоматизоване оброблення інформації в комп’ютерній сис-
темі «Пенсійне обслуговування». Призначення і загальна характе-
ристика єдиної інформаційно-аналітичної системи «Служба 
зайнятості». Організація оброблення інформації в ній. 

Тема 5. Автоматизоване оброблення  
бухгалтерської інформації 

Місце бухгалтерської інформації в системі управління госпо-
дарськими об’єктами. Об’єктивна необхідність створення авто-
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матизованих інформаційних систем (АІС) обліку. Комп’ютерна 
інформаційна система «1С: Підприємство», місце в ній компонен-
ти «Бухгалтерський облік». Організація оброблення інформації в 
компоненті. Склад і зміст інформаційної бази, особливості її фор-
мування. Алгоритми та технологія розв’язування задач. Порядок 
формування та склад бухгалтерської й фінансової звітності. Модуль 
«Бухгалтерія» АІС «Парус-Підприємство». Склад і зміст інформа-
ційної бази модуля, особливості її формування. Алгоритми та тех-
нологія розв’язування задач. Порядок формування та склад бухгал-
терської й фінансової звітності. Організація оброблення інформації 
в контурі «Бухгалтерський облік» корпоративної АІС «Галактика». 
Особливості формування інформаційної бази контуру. Алгоритми 
та технологія розв’язування задач в основних модулях контуру. По-
рядок формування та склад бухгалтерської й фінансової звітності. 
Особливості оброблення інформації в автоматизованих інформа-
ційних системах обліку «БЕСТ», «ДЕБЕТ Плюс», «Сонет» і т. ін. 

Тема 6. Автоматизоване оброблення  
маркетингової інформації 

Призначення та структура інформаційної системи маркетингу. 
Основні види інформаційних технологій маркетингу. Характери-
стика основних завдань і методів управління маркетинговою діяль-
ністю. Ситуаційний аналіз і планування маркетингової діяльності 
в інформаційних системах маркетингу. Автоматизоване оброб-
лення інформації з дослідження та аналізу ринку. Автоматизова-
не розв’язування задач із маркетингового дослідження товарів. 
Автоматизація прогнозування попиту. Оброблення інформації з 
ціноутворення та прибутків. Автоматизація функцій рекламної 
діяльності. Порівняльна характеристика маркетингових функцій 
пакетів прикладних програм. 

Тема 7. Інформаційно-обчислювальна система  
в органах державної статистики 

Статистична служба України. Збирання та оброблення статис-
тичної інформації. Інформаційно-обчислювальна система статис-
тики України та три її рівні: центральний, обласний, районний. 
Загальна структурна схема взаємодії органів статистики України. 
Основні напрями розвитку інформаційних статистичних систем. 



 7 

Архітектура статистичних інформаційних систем. Технічне, ін-
формаційне і програмне забезпечення статистичних розрахунків. 
Організація розв’язування регламентних статистичних задач. Ав-
томатизація задач з інформаційного обслуговування. Організація 
з автоматизованого розв’язування задач з економічного аналізу. 

Тема 8. Автоматизоване оброблення  
інформації в податковій сфері 

Характеристика податкової системи з позицій оброблення інфор-
мації. Інформаційне забезпечення автоматизованої інформаційної 
системи «Податки». Структура і склад АІС «Податки». Характерис-
тика функціональних підсистем АІС «Податки». Автоматизація об-
ліку платників податків — юридичних та фізичних осіб — в АІС 
«Податки». Автоматизація оброблення податкової звітності платни-
ків податків. Автоматизація обліку надходжень податкових плате-
жів в АІС «Податки». Автоматизація контролю звітності та повноти 
сплати податкових платежів в АІС «Податки». Зв’язок функціо- 
нальних підсистем АІС «Податки» на різних рівнях управління подат-
кової системи України. Зовнішні інформаційні зв’язки автоматизо-
ваної інформаційної системи «Податки». 

Тема 9. Автоматизоване оброблення  
інформації у страхуванні 

Характеристика страхової системи з позицій оброблення ін-
формації. Структура і склад АІС страхової компанії. Характерис-
тика функціональних підсистем АІС страхової компанії. Автома-
тизоване оброблення інформації з обслуговування клієнтів в АІС 
страхової компанії. Інформаційне забезпечення АІС страхової 
компанії. Інформаційні зв’язки АІС страхової компанії. Автома-
тизоване ведення Державного реєстру страхових закладів України. 

Тема 10. Автоматизована система  
фінансових розрахунків 

Інформаційні системи фінансових розрахунків та їхня роль у фор-
муванні й виконанні бюджетів різних ієрархічних рівнів управлін- 
ня бюджетним процесом. Характеристика автоматизованої системи 
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фінансових розрахунків (АСФР). Структура і склад АСФР. Автома-
тизоване оброблення інформації з формування, обліку, контролю та 
аналізу виконання бюджету. Інформаційне забезпечення фінансо-
вих розрахунків. Інформаційні зв’язки АСФР. 

Тема 11. Загальна характеристика  
автоматизованого оброблення  
банківської інформації 

Характеристика основних напрямів автоматизації в банківсь-
ких установах. Аналіз стану автоматизації банківської діяльності 
в Україні та перспективи її розвитку. Характеристика основних 
досягнень у сфері впровадження сучасних інформаційних техно-
логій у банківській діяльності. Визначення автоматизованої бан-
ківської системи (АБС). Особливості автоматизації банківських 
задач. Класи задач АБС та їхня характеристика. Вимоги до ство-
рення та функціонування АБС: функціональна повнота, гнуч-
кість, надійність, реальний масштаб часу, інтегрованість, забез-
печення багатофілійної роботи, безпеки та захищеності системи. 
Покоління АБС та їхня характеристика. Характеристика апарат-
ної платформи АБС. Технологічні особливості АБС. Інструмен-
тальні засоби АБС та їхня характеристика.  

Тема 12. Особливості автоматизованого  
оброблення внутрішньобанківської інформації 

Підходи до структуризації банківських задач. Задачі «front-
office», «backt-office». Характеристика забезпечувальних підсистем 
АБС: інформаційного, технічного, програмного, математичного, лінг-
вістичного та організаційно-правового забезпечення. Загальна ха- 
рактеристика функціональних підсистем АБС. Характеристика під-
систем «Операційний день банку», «Управління кредитними ре- 
сурсами банку», «Управління депозитами банку», «Управління ва-
лютними операціями банку», «Управління цінними паперами бан-
ку», «Управління касовими операціями банку», «Внутрішній облік 
діяльності банку», «Управління картковими платіжними операціями 
банку», «Звітність банку», «Аналіз діяльності банку». Загальна ха-
рактеристика інтерфейсних систем АБС: «Клієнт-банк», SWIFT, 
REUTERS, NBU mail. Перспективні банківські технології та їхня 
характеристика: «Internet-банкінг», «Телефонний банкінг». 
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Тема 13. Система міжбанківських  
електронних платежів України 

Поняття та характеристика міжбанківських операцій. Поняття 
платіжної системи та підходи до її побудови. Характеристика та 
особливості побудови платіжної системи на чистій основі («нет-
то»-платежі). Характеристика та особливості побудови платіжної 
системи на валовій основі («брутто»-платежі). Призначення та 
характеристика системи міжбанківських електронних платежів 
(СЕП) України. Архітектура СЕП та характеристика функцій 
АРМ-3, АРМ-2 і АРМ-1. Принципи функціонування СЕП. Інфор-
маційне забезпечення СЕП. Типи інформаційних файлів СЕП та 
принципи їх ідентифікації та організації. Технологія міжбанків-
ських платежів на рівні комерційного банку. Призначення консо-
лідованого та технічного кореспондентського рахунків у СЕП. 
Робота в режимі «Початок банківського дня». Робота в режимі 
«Прийняття та передавання пакетів платіжних документів». Ро-
бота в режимі «Кінець банківського дня». 

Тема 14. Автоматизоване оброблення  
інформації на фондовому ринку 

Фондовий ринок як об’єкт автоматизації. Компоненти фондо-
вого ринку. Учасники фондового ринку, їхні функції та взаємо-
дія. Інструменти фондового ринку. Характеристика типів інфор-
маційних систем фондового ринку. Загальна характеристика 
інформаційних систем організації обігу цінних паперів. Основні 
функції біржі. Організаційна структура біржі. Структура автома-
тизованої системи фондової біржі. Характеристика системи поза-
біржової торгівлі. Основні функції системи позабіржової торгівлі. 
Структура автоматизованої позабіржової фондової торговельної 
системи. Загальна характеристика інформаційних систем обліку  
прав власності на цінні папери. Основні функції депозитаріїв. 
Організаційна структура депозитаріїв. Структура автоматизова-
ної системи депозитарію. Основні функції реєстраторів. Структу-
ра автоматизованої системи реєстраторів. Загальна характеристи-
ка інформаційних систем організації посередницької діяльності 
на фондовому ринку. Характеристика функцій інвестиційної 
компанії по роботі з цінними паперами. Структура інформаційної 
підсистеми роботи з цінними паперами в інвестиційній компанії. 
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БЛОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДО КОЖНОЇ ТЕМИ 

 

Тема 1. Загальна характеристика  
автоматизованого оброблення інформації  
з управління виробництвом 

1.1. Методичні поради до вивчення теми 

Зміст теми. Під час вивчення цієї теми слід звернути увагу 
на такі основні її питання: 

⎯ поняття і роль інформаційних систем в удосконаленні уп-
равління виробництвом; 

⎯ загальна структура АСУ виробництвом; 
⎯ типи інформаційних систем і види інформаційного обслу-

говування; 
⎯ автоматизовані системи управління галузевого рівня; 
⎯ автоматизовані робочі місця (АРМ) на підприємствах та їх 

мережі. 
Особливу увагу потрібно приділити сучасним інтегрованим 

інформаційним системам організаційного управління. 

Пояснення до теми. Під час вивчення першого питання цієї 
теми необхідно звернути увагу, що будь-яка керуюча система ви-
рішує такі три головні завдання: збирання і передавання інфор-
мації про керований об’єкт, її оброблення і видачу керуючих 
впливів на об’єкт управління.  

Органічною складовою автоматизованої системи управління є 
людська ланка. Такі системи ще називають людино-машинними 
системами. У цих системах люди займаються постановкою і ко-
ригуванням цілей та критеріїв управління (вони можуть мінятися 
в разі зміни умов); вносять творчі елементи в пошук найкращих 
способів досягнення цілей (змінюють застосовувану технологію 
чи організацію); остаточно відбирають і приймають рішення з 
усієї сукупності вироблюваних системою рішень і надають їм 
юридичної чинності; забезпечують систему такою первинною 
інформацією, збирання якої неможливо цілком автоматизувати. 

Зауважимо, що в зазначеній системі людям належать облік, 
аналіз і раціональне використання різних дуже динамічних люд-
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ських факторів у керованій системі (соціально-психологічних, 
психофізіологічних, морально-етичних і т. ін.). 

Автоматична система управління після монтажу й налаго-
дження може функціонувати й без участі людини (крім, звичай-
но, профілактичного контролю і ремонтів). Зазвичай автоматичні 
системи застосовують лише для управління технологією, однак і 
тут найчастіше з низки причин перевагу може бути віддано авто-
матизованим системам. 

Автоматизована система управління виробничим об’єднанням 
чи підприємством (АСУП) ґрунтується на застосуванні електрон-
них обчислювальних машин, периферійної й організаційної тех- 
ніки, а також економіко-математичних методів для розв’язання 
основних задач з управління виробничо-господарською та іншою 
діяльністю на всіх рівнях: ділянки, цеху, відділу і служби, вироб-
ничої одиниці й підприємства в цілому, тобто директорату. Сюди 
ж належить розв’язання низки задач, пов’язаних з управлінням 
громадськими організаціями певного об’єднання чи підприємст-
ва. АСУП призначена для організаційного й адміністративного 
управління цим виробничим об’єднанням чи підприємством. 

У виробничому об’єднанні чи на промисловому підприємстві 
може створюватися також автоматизована система управління 
технологічним процесом (АСУТП), призначена для управління 
різними машинами, приладами, пристроями й технічними чи те-
хнологічними комплексами, наявними на цьому підприємстві чи 
в об’єднанні. 

Зауважимо: якщо у виробничому (науково-виробничому) 
об’єднанні чи на підприємстві є НДІ чи КБ і виконується значний 
обсяг конструкторських та технологічних робіт, то як автономна 
може бути створена система автоматизованого проектування 
(САПР), що неодмінно повинна мати зв’язок з АСУП.  

Відомо, що матеріальність виробництва виявляється у ство-
ренні тієї чи іншої продукції. Якщо на кожний вид цієї продукції 
(чи її складову частину, елемент) мати необхідні нормативні, 
планові й облікові характеристики, то сукупність цих характери-
стик буде інформаційною моделлю всього матеріального вироб-
ництва й випуску продукції підприємства на певний момент. 

В умовах функціонування АСУП дуже важливо передбачити, 
щоб для нормативних, планових та облікових характеристик бу-
ли встановлені єдині одиниці величин рахунка на кожний (відпо-
відний) вид продукції (чи її доданків) і єдиний планово- 
обліковий крок. Єдиний крок — використання в обліку, плану-
ванні та нормуванні тих самих номенклатурних номерів і відпо-
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відних їм єдиних показників, отриманих і спланованих за ті самі 
інтервали часу, з одними одиницями величини рахунку і т. д. для 
того самого об’єкта обліку, планування і нормування. 

Наявність єдиного кроку дозволить автоматично на певний  
момент здійснювати зіставлення всіх трьох характеристик на той 
чи інший вид продукції, а потім визначати раціональність і ефек-
тивність використання тих чи інших ресурсів або всіх витрат у 
цілому на даний вид продукції (чи її доданків). 

Основні завдання, що їх вирішує АСУП, такі: 
• підвищення ефективності виробництва, що виражається в 

збільшенні випуску продукції, поліпшенні її якості та зниженні 
собівартості. Це відбувається за рахунок різних розрахунків, 
спрямованих на оптимальне використання наявних виробничих, 
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, а також завдяки 
розробленій технології виробничих процесів і т. д.; 

• підвищення оперативності та поліпшення якості управління 
виробництвом, структурними підрозділами й виробничим об’єд-
нанням чи підприємством у цілому, що виражаються в застосу-
ванні розробленої системи оптимального і взаємозв’язаного пер-
спективного, річного й оперативно-виробничого планування, а 
також в оперативному збиранні, обробленні й аналізі фактичної 
інформації; 

• удосконалення структури апарату управління, що виражається 
в її спрощенні та створенні таких структурних підрозділів управлін-
ня, які, будучи нечисленними у своєму складі, могли б оперативно і 
зі знанням справи впливати на процеси, що відбуваються. Це здійс-
нюється завдяки централізації відділів і служб управління, а також 
за рахунок докорінної перебудови наявної структури апарату  
управління в напрямку подальшої його інтеграції та поліпшення від-
носин між структурними підрозділами й виробничими одиницями; 

• організація раціональних потоків інформації на підприємст-
ві, а також оброблення інформації в такому аспекті й у такі тер-
міни, щоб одержувані вихідні (результатні) дані, зафіксовані на 
зручних для користування носіях, цілком задовольняли вимоги 
якісного й оперативного управління всіма процесами, що відбу-
ваються на підприємстві чи у виробничому об’єднанні.  

Під час визначення структури АСУП, а також у процесі вста-
новлення комплексів розв’язуваних задач для управління необхі-
дно керуватися системним підходом, що передбачає, крім іншо-
го, усебічне пов’язування і комплексне розв’язання всіх задач 
управління на базі єдиної вхідної інформації про виробничо-
господарську та іншу діяльність. 
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У процесі виробництва продукції, як відомо, використовують-
ся засоби праці, матеріальні, трудові, фінансові та інші ресурси, 
що, у свою чергу, нормуються, плануються, ураховуються. Разом 
з тим процес виробництва має бути керованим. Керувати — 
означає виконувати ті чи інші функції. За такого підходу управ-
ління виробництвом можна розглядати у двох аспектах: 

1) за функціональною ознакою, тобто з погляду основних функ-
цій управління; 

2) за ознакою забезпечення, тобто за основними компонента-
ми, що забезпечують виробництво, — видами ресурсів. 

Тому якщо управління виробництвом розглядати системно, то 
кожен аспект управління виробництвом охоплюватиме групу 
взаємозалежних і взаємодоповнюючих підсистем чи комплексів 
задач. 

Відповідно до основних функцій управління формуються такі 
функціональні підсистеми: нормування і регламентації, перспек-
тивного й річного планування економічного й соціального розвит-
ку, оперативно-виробничого планування, обліку й контролю, скла-
дання звітності, економічного аналізу і прийняття рішень, органі-
заційно-економічна. 

Виробництво може функціонувати за належного його забезпе-
чення ресурсами. Основними компонентами, що формують під-
системи управління забезпеченням виробництва, є виробництво й 
випуск готової продукції, основні засоби й виробничі площі, ма-
теріальні й енергетичні, трудові й фінансові ресурси. 

Взаємозв’язок зазначених аспектів управління виробництвом 
схематично можна зобразити у вигляді таблиці, у якій по верти-
калі розміщуються функціональні підсистеми управління вироб-
ництвом, а по горизонталі — підсистеми управління забезпечен-
ням виробництва. 

Виробництво продукції — складний процес, що, як правило, 
охоплює такі види (елементи) виробництва: технічну підготовку 
виробництва, основне виробництво, допоміжне чи обслуговуюче 
виробництво, непромислове господарство, капітальне будівницт-
во і т. д. При цьому кожен вид (елемент) виробництва має свою 
специфіку й певну міру самостійності (за їхнього повного взає-
мозв’язку) як у виконанні функцій управління, так і в забезпе-
ченні ресурсами. 

Взаємозв’язок і взаємозалежність цих видів (елементів) вироб-
ництва з функціональними й забезпечувальними ознаками можна 
показати схематично, умовно розмістивши їх на двох сторонах 
куба. 
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Зауважимо, що взаємозв’язок підсистем забезпечується тим, 
що, по-перше, застосовуються єдині системи класифікації та ко-
дування інформації, оброблюваної на підприємствах чи в корпо-
раціях; по-друге, для розв’язання всіх задач управління викорис-
товується єдина інформація, що характеризує стан виробництва і 
всі процеси, що відбуваються в ньому; по-третє, вихідна інформа-
ція, що виникає в процесі виробничо-господарської діяльності, од-
норазово збирається, вводиться, а потім разом з умовно-постійною 
(нормативною, довідковою і т. д.) інформацією всебічно й ком-
плексно обробляється і використовується в разі потреби в усіх 
підсистемах.  

АСУП як об’єкт можна розглядати у двох аспектах — за функ-
ціональною ознакою та ознакою забезпечення. Функціональні  
аспекти АСУП — це збирання (сприйняття і фіксація) та переда-
вання інформації, її оброблення, копіювання і розмноження доку-
ментації, збереження і пошук інформації та документації. Зазначе-
ні аспекти формують функціональні підсистеми АСУП. Аспекти 
забезпечення бази (основи) АСУП — це насамперед технічне 
(технічний комплекс), програмне й інформаційне забезпечення. 
Вони й формують підсистеми забезпечення АСУП. 

Запропонована вище структурна схема АСУП має ту особли-
вість, що виокремлені (основні) підсистеми згруповані за суворо 
однорідними ознаками. Наприклад, підсистеми, що належать до 
управління виробництвом, класифікуються за ознаками, харак- 
терними для промислових підприємств і виробничих об’єднань 
певної галузі народного господарства. Це функціональна ознака, 
ознака забезпечення, або ресурсна, і ознака видів виробництва. 
Кожна із зазначених класифікаційних груп, у свою чергу, поєд-
нує лише ті підсистеми, що відповідають головній класифікацій-
ній властивості цієї групи. 

Типи інформаційних систем 

Інформаційно-пошукові системи (ІПС). Цей клас ІС є історич-
но першим. ІПС створюються для запам’ятовування і зберігання 
великої кількості документів або фактів, пошуку й видавання їх 
на запит (наприклад, бібліотечна справа).  

Виокремлюють документальні та фактографічні ІПС. 
Сучасні інтелектуальні ІПС (системи «запит — відповідь») за-

безпечують у процесі діалогу взаємодію кінцевих користувачів з 
базами даних і знань професійними мовами користувачів, близь-
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кими до природних. Основними складовими елементами інтелек-
туальних ІПС є система спілкування, база знань і база даних. 

Основою системи спілкування є лінгвістичний процесор, який 
здійснює аналіз фраз природної мови й перекладає їх мовою 
ЕОМ (і навпаки). Лінгвістичні процесори виконують морфологіч-
ний, синтаксичний і семантичний аналіз запитів і відповідно се-
мантичний, синтаксичний і морфологічний синтез відповіді. Як-
що реалізована звукова мова, додається фонетичний аналіз і 
синтез. Для докладного опрацювання цього питання студенту не-
обхідно звернутись до літературних джерел до теми [2, с. 332—
353]. 

Експертні системи (ЕС). Експертні системи дають можли-
вість виконувати ефективну комп’ютеризацію галузей, у яких 
знання можуть бути подані в експертній описовій формі, при 
цьому використання математичних моделей, характерних для точ-
них наук, обмежене, а інколи й неможливе. У системах викону-
ються акумуляція знань експертів, моделювання роздумів (знань) 
експертів. 

ЕС — це програма ЕОМ, яка використовує знання і техніку 
міркування людини-експерта. 

Особливість ЕС, яка принципово відрізняє її від інших люди-
но-машинних систем, — це наявність у її складі підсистеми по-
яснення, що відповідає на запитання «як» і «чому»; система під-
водить користувача до того чи іншого висновку [2, с. 319—330;  
4, с. 296—310]. 

Системи підтримки прийняття рішень (СППР). Для слабо- 
структурованих і неструктурованих задач. Виникли в 70-ті роки 
XX ст. Використовуються для підтримки різних видів діяльності 
в процесі прийняття рішень, наприклад, для подолання невизна-
ченості під час корпоративного планування, у процесі розподілу 
капіталовкладень, вибору інвестора, делегування відповідальнос-
ті, оцінювання результатів тощо. СПП складається з чотирьох 
основних підсистем: інтерфейсу користувача, підсистеми управ-
ління базами даних і знань, підсистеми управління базами моде-
лей, яка забезпечує відповідь на множину запитів користувачів і 
використовується для розв’язування задач з аналізу, оптимізації  
і т. ін., підсистеми управління електронною поштою. 

Першими СППР для вирішення проблем мікро- та макроеко-
номіки були: «Симплан» — орієнтована на корпоративне плану-
вання; «Прожектор» — для фінансового планування; PIMS (Profil 
Impast of Marketing Strategy) — для розв’язування маркетингових 
задач і т. ін. [2, с. 261—316; 4, с. 271—295]. 
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Інформаційні системи організаційного управління: 
1. Цехом, відділом. 
2. Підприємством, фірмою, корпорацією. 
3. Галуззю. 
4. Регіоном. 
5. Державною структурою (банком). 
Основна проблема — інтелектуалізація цих систем. 
Дослідження у сфері штучного інтелекту ведуться в таких на-

прямах. 
1. Моделювання на ЕОМ окремих функцій творчих процесів 

(ігрові задачі, доведення теорем, автоматичний синтез програм 
тощо). 

2. Зовнішня інтелектуалізація ЕОМ: фундаментальні та прик-
ладні дослідження, які відносяться до комплексного діалогового 
інтерфейсу (зовнішня в тому плані, що інтелектуальні системи 
будуються на діючій архітектурі ЕОМ). 

3. Внутрішня інтелектуалізація ЕОМ (ЕОМ нової архітектури, 
побудовані на принципах штучного інтелекту), функції інтелекту 
апаратно вмонтовані в ЕОМ. 

4. Створення інтелектуальних роботів, спроможних автономно 
виконувати операції з досягнення цілей, поставлених людиною. 

До сучасних видів інформаційного обслуговування належать: 
факсимільне передавання інформації; локальні та глобальні ком-
п’ютерні мережі; електронна пошта; теленагороди й телеконферен-
ції (телемости); державна система інформаційного обслуговування 
«Телетекст». 

Інтегровані автоматизовані системи управління (ІАСУ). Тер-
мін «інтеграція» походить від лат. integratio (відновлення і ці-
лий), що означає поступове зближення та об’єднання інформа-
ційних систем у процесі їх взаємодії. Практично це означає ство-
рення надпотужних інформаційних систем за рахунок об’єднання 
окремих частин і функцій в єдине ціле. 

ІАСУ відрізняються насамперед методикою побудови, що за-
безпечує погоджене досягнення цілей, кожна з яких не може бути 
досягнута за рахунок локального використання окремих видів 
АСУ. 

ІАСУ забезпечують погоджене й координоване розв’язування 
окремих задач тимчасової й рівневої ієрархії за рахунок поділу 
загального блоку задач управління за фазами планування, регу-
лювання, обліку, аналізу, а також тимчасової ієрархії задач усе-
редині кожної фази. В ІАСУ забезпечуються координація проце-
сів дослідження виробництва, оперативного і перспективного 
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планування й адаптація системи за рахунок зміни складу і взає-
мозв’язків між задачами, а також характеру взаємодії між її ком-
понентами. 

Можна виокремити безліч різних локальних концепцій ІАСУ, 
в яких на перший план залежно від цілей інтеграції можуть вису-
ватися проблеми технічної, інформаційної, програмної, організа-
ційної сумісності та взаємодії, функціональної інтеграції, органі-
зації погодженої роботи між різними видами АСУ, інтеграції 
автоматизованої та неавтоматизованої частин системи управлін-
ня, окремих фаз циклу управління, системи автоматизованого 
оброблення даних, а також даних, необхідних для прийняття рі-
шень. Вибір переважного напряму інтеграції АСУ може бути 
здійснений на основі оцінки функціональної структури ІАСУ, 
ефекту, одержуваного в результаті спільного й погодженого функ-
ціонування локальних АСУ, а також витрат на забезпечення їхньої 
сумісності та взаємодії. 

Важливу роль відіграє визначення вимог до програмних засо-
бів інтеграції, що забезпечує розв’язання комплексу задач відпо-
відно до заданого тимчасового регламенту й ієрархії взає-
мозв’язків, а також до засобів аналізу нагромаджених даних про 
виробництво в процесі автоматизованого управління. 

Наприклад, сучасні корпоративні інформаційні системи інтег-
рують у комплексному програмному продукті системи інформа-
ційного пошуку, електронного документообігу, OLAP-технології,  
СППР, Data Mining. 

Перехід до інтеграції автоматизованих систем пов’язаний із 
системним аналізом об’єкта й задач управління; постановкою і 
формуванням комплексу задач управління як задач оптимізації за 
деяким загальним для системи критерієм ефективності функціо-
нування; використанням економіко-математичних моделей об’єкта 
управління для об’єднання локальних задач, управління прогнозу 
можливих станів і вибору оптимальних управлінських рішень. 

Системний аналіз функціонування підприємства потребує 
комплексного розгляду досліджуваних явищ і процесів з обліком 
їхніх зовнішніх і внутрішніх зв’язків, істотних з погляду цілей, 
поставлених перед системою. У застосуванні до проблеми ство-
рення ІАСУ це вимагає регулярного здійснення такого комплексу 
робіт: визначення цілей інтегрованої системи, виокремлення локаль-
них об’єктів управління, встановлення структури цілей і завдань 
об’єкта управління, виявлення й аналіз істотних зовнішніх і внут-
рішніх зв’язків, установлення способу функціонування об’єкта і 
виокремлених частин у динаміці, визначення способів комплек-
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тування задач управління та напрямів інтеграції системи управ-
ління, упровадження локальних систем і досягнення локальних 
цілей, переходу до спільного функціонування локальних частин 
системи. 

Вимагаючи чіткого формулювання проблеми й конкретних ці-
лей її розв’язання, методологія побудови ІАСУ припускає вилу-
чення з розгляду неформалізованих проблем. Під час досліджен-
ня виробничих процесів як об’єктів управління (і особливо їхньої 
інформаційної структури) існує безліч таких проблем. При- 
кладом можуть слугувати деякі «традиційні» форми внутріш- 
ньої та зовнішньої звітності, призначення яких часом нікому не 
відоме. 

Як свідчить аналіз, найбільший ефект може бути отриманий, 
коли три рівні управління — локальні функціональні підсистеми, 
підсистема оперативного управління і координації та підсистема 
планування — розглядатимуться як одне ціле. При цьому аналіз 
зовнішнього середовища й виявлення економічно виправданого 
набору завдань доцільно вважати функцією підсистеми вищого 
рівня, що задає підсистемі планування виробництва обсяг і номен-
клатуру продукції, яка підлягає виготовленню. 

Такий підхід дозволяє створити систему, в якій інтеграція ін-
формації, необхідної для прийняття рішень на кожному рівні 
(«горизонтальна» інтеграція), сполучається з інтеграцією функ-
цій управління за рівнями («вертикальна» інтеграція). 

Граничні можливості інтеграції визначаються видом зв’язків 
між окремими об’єктами управління. Це означає, наприклад, що 
в межах автоматизованої системи управління підприємством може 
існувати інтеграція кількох відносно слабко пов’язаних між собою 
систем управління виробництвом, адміністративно-господарською 
діяльністю, кадрами і т. д. Однак інтегрованими ці системи можна 
називати лише в тому разі, якщо їм буде доступна вся інформація, 
необхідна для прийняття рішень з управління відповідним 
об’єктом, а управління на всіх рівнях координуватиметься з по-
зицій досягнення загальної мети. 

В інтегрованій системі управління виокремлюють чотири рівні. 
Перший рівень взаємодіє з об’єктом безпосередньо в реаль-

ному часі процесу. Уведені з датчиків дані можуть оброблятися 
(згладжуватися, усереднюватися і т. д.) до передавання їх у сис-
тему прийняття рішень для збереження і подальшого викорис-
тання. У завдання поточного контролю подій входить виявлення 
подій, що впливають на рішення з керування. Ці події можуть 
ініціювати видачу керуючого впливу, сигналу про завершення 
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попереднього завдання, уведення нових значень керованих пара-
метрів, зміну режиму роботи. Функція прямого регулювання 
першого рівня ІАСУ реалізує мету і стратегію, визначені на дру-
гому рівні. 

Другий рівень установлює мету завдань, що підлягають реа-
лізації на першому рівні. У нормальному режимі метою може бути 
оптимальне управління на основі прийнятої математичної моделі. 
В аварійних ситуаціях можуть одержувати пріоритет модифіковані 
моделі для перерахування порушених планів. Другий рівень ви-
значає зупинки для керуючих пристроїв першого рівня, що реалі-
зуються через заздалегідь окреслену послідовність дій. 

Третій рівень виконує функцію адаптації алгоритмів, викори-
стовуваних на першому і другому рівнях. Адаптація може здійс-
нюватись коригуванням значень відповідних параметрів алгорит-
мів (наприклад, у результаті аналізу поводження об’єкта) чи 
параметрів поточного контролю подій (наприклад, граничних 
умов зміни режимів функціонування), а також за допомогою ви-
значення обмежень для задачі оптимізації другого рівня (зумов-
лених, наприклад, зміною структури об’єкта внаслідок вилучення 
з роботи частини устаткування). 

Основна відмінність третього рівня — облік досвіду роботи 
протягом деякого періоду часу. 

Четвертий рівень вибирає структуру алгоритмів, що належать 
до нижчих рівнів ієрархії. Ці рішення ґрунтуються на загальній 
інформації про цілі функціонування, пріоритети, внутрішні та зов-
нішні взаємозв’язки і т. д. Він задає третьому рівню режим функ-
ціонування шляхом управління процесом розв’язування задач. 

Завдання третього і четвертого рівнів можуть зважуватись ви- 
робничим і управлінським персоналом на основі якісних оцінок. 

Вищі рівні мають пріоритет дії стосовно нижчих. Інформацій-
ний обмін між рівнями йде вгору за ієрархією через загальну базу 
даних. Результати прийняття рішень і їх оцінювання йдуть вниз 
або через базу даних, або через організуючу програму системи. 
База даних є засобом інформаційної інтеграції рівнів адаптації. 

Галузева автоматизована система управління (ГАСУ) — це  
сукупність адміністративних і економіко-математичних методів, 
засобів обчислювальної техніки і зв’язку, що дозволяють в орга-
нах управління міністерств і відомств здійснювати оптимальне 
управління галуззю. За допомогою технічних засобів у ГАСУ здій-
снюються збирання, передавання, оброблення й аналіз інформа-
ції. При цьому передбачається обов’язкова участь управлінського 
апарату в прийнятті рішень і доведенні цих рішень до нижчих 
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підрозділів галузі (підприємств, виробничих і промислових 
об’єднань, комбінатів). 

Найбільший економічний ефект від функціонування ГАСУ може 
бути отриманий лише за умов, коли у всіх нижчих ланках галузі 
діятимуть АСУП чи буде організовано оброблення економічної 
інформації за допомогою сучасної обчислювальної техніки. 

Основною метою організації ГАСУ є підвищення ефективності 
виробництва, що виражається у збільшенні обсягів випуску продук-
ції та поліпшенні її якості; найкращому використанні матеріальних, 
трудових і фінансових ресурсів; поліпшенні техніко-економічних 
показників галузі в цілому і підгалузей, підприємств та об’єднань зок-
рема. Цієї мети має бути досягнуто підвищенням оперативності та 
поліпшенням якості управління галуззю в цілому. 

Важливими засобами в досягненні зазначеної мети є автома-
тизація процесів збирання, передавання, оброблення, збереження 
і видачі інформації, необхідної для розв’язання задач обліку, 
планування й управління в цілому; автоматизація контролю за 
виконанням наказів і розпоряджень; поступове машинне форму-
вання рішень щодо типових виробничо-господарських та інших 
операцій і процесів. 

Досягненню поставленої мети сприятиме заміна традиційних 
методів управління новими, ефективнішими, що базуються на 
науковій організації та забезпечують вибір оптимальних варіан-
тів планів і рішень з їх реалізації. 

Основні методи управління галуззю за функціонування ГАСУ 
такі: 

• оптимізація перспективних і річних виробничих планів під-
приємств і об’єднань, підгалузей і галузі в цілому. Можлива зав-
дяки складанню різних варіантів оптимальних виробничих планів 
за заданими різними критеріями й обмеженнями, отриманими на 
ЕОМ, з використанням економіко-математичних методів, а потім 
вибору (у результаті аналізу) найкращого з них, що відповідає 
вимогам часу; 

• раціональніше використання основних економічних важелів 
управління виробничою діяльністю підприємств: ціноутворення, 
фінансового забезпечення, кредиту, прибутку, нормування рен-
табельності. Здійснюється системним розв’язанням відповідних 
задач за допомогою ЕОМ, використовуючи результати яких апарат 
міністерства зможе ефективніше управляти діяльністю нижчих  
ланок; 

• автоматизація прямого і зворотного зв’язків між підприємс-
твами й апаратом міністерства, що виражається в збиранні й об-
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робленні інформації, а також передаванні «командних впливів» 
вищого керівного органу на нижчий. У таких умовах можна здій-
снювати спостереження за процесами, що відбуваються в нижчих 
ланках, у реальному режимі часу. 

Розробка й функціонування ГАСУ спрямовані на вдосконалю-
вання планування (перспективного, поточного й оперативного), 
оперативного управління, обліку й аналізу виробничо-господарської 
та іншої діяльності галузі. 

Удосконалювання планування здійснюється завдяки викорис-
танню економіко-математичних методів, зокрема лінійного й не-
лінійного програмування, що є найбільш ефективним під час 
розв’язання задач з оптимізації за допомогою ЕОМ. 

У процесі вдосконалювання оперативного управління перед-
бачається використання в апараті міністерства засобів наочного 
відображення (дисплеїв) для видачі результатної інформації із 
запитів, що дозволяють здійснювати діалог «людина — ПК» в ін-
тересах вироблення і прийняття найбільш обґрунтованих опера-
тивних рішень. 

Удосконалювання обліку й аналізу виробничо-господар-
ської та іншої діяльності галузі відбувається завдяки широко-
му використанню автоматизованого збирання первинної інфор-
мації. Це дозволяє досить надійно екстраполювати дані про 
виробничо-господарську та іншу діяльність за умов, що змі-
нюються. 

Функціонування ГАСУ приводить не тільки до зміни методів 
управління галуззю, підгалузями, підприємствами й об’єднаннями, 
а й до вдосконалювання структури апарату міністерства, що в ос-
таточному підсумку дозволяє значно оптимізувати процес управ-
ління і підвищити його ефективність.  

Найважливішою вимогою, що висувається до ГАСУ під час її 
створення, є те, що галузева система має будуватись у такий спо-
сіб, щоб вона могла функціонувати як за наявності АСУП у всіх 
нижчих ланках галузі — підприємствах і об’єднаннях, так і за їх-
ньої відсутності на деяких із них. Однак при цьому необхідно пе-
редбачати забезпечення сумісності цих систем, єдиний порядок 
збирання й оброблення інформації, уніфікацію документації та 
кодування інформації, а також інтеграцію розрахунків техніко-
економічних показників. 

Відповідно до зазначеного вище ГАСУ складається з двох ос-
новних частин: функціональної та забезпечувальної. 

Функціональна частина ГАСУ містить увесь комплекс еконо-
мічних і організаційних методів, що забезпечують розв’язання задач 
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оперативного, поточного й перспективного планування, обліку 
й аналізу виробничо-господарської та іншої діяльності, а та-
кож управління промисловими підприємствами, виробничими 
об’єднаннями, підгалузями і галуззю в цілому. Ця частина 
складається з набору підсистем, які хоч і є складниками, але 
відносно самостійними, у функції яких входить реалізація за-
вдань ГАСУ. При цьому конкретне виокремлення типових під-
систем установлюється за функціонально-організаційною озна-
кою з урахуванням наявної структури і спеціалізації функціо-
нальних та інших підрозділів міністерства, процесів 
виробництва й управління. 

Згадані вище керівні вказівки з розробки й упровадження ГАСУ 
передбачають включення таких 12 функціональних підсистем: 
перспективне планування, розвиток і розміщення галузі; техніко-
економічне планування; оперативне управління; управління збу-
том продукції; управління фінансовою діяльністю; планування, 
облік і аналіз праці та заробітної плати; управління матеріально-
технічним постачанням, зокрема комплектацією; планування, об-
лік і аналіз кадрів; управління науково-дослідними роботами; уп-
равління капітальним будівництвом; бухгалтерський облік; нау-
ково-технічна інформація. 

ГАСУ дозволяє вирішувати завдання двох видів. 
До першого виду належать завдання, що базуються на «внут-

рішній» інформації, що виникає в апараті міністерства й 
пов’язана з його діяльністю. Маються на увазі збирання і ма-
шинне оброблення тієї інформації, що вручну обробляється 
працівниками адміністративно-господарського управління мі-
ністерства. 

Другий вид завдань охоплює збирання й оброблення зовніш-
ньої інформації, що надходить від нижчих ланок галузі —  
підприємств, об’єднань і організацій, а також розв’язання про-
блем, пов’язаних із прогнозуванням і перспективним плану-
ванням розвитку й розміщення галузі, техніко-економічним 
плануванням, оперативним управлінням, обліком і аналізом 
виробничо-господарської та іншої діяльності підприємств і 
об’єднань, підгалузей і галузі в цілому. До нього належать і зав-
дання, пов’язані зі збиранням і обробленням інформації про 
проведені науково-дослідні роботи в галузі, а також узагаль-
ненням науково-технічної інформації. 

Нижче наведено основні комплекси підсистем, характерні для 
ГАСУ. Підсистема «Перспективне планування розвитку й розмі-
щення галузі» призначена для розв’язання задач оптимального 
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планування розвитку й розміщення виробництва галузі на основі 
застосування економіко-математичних методів, реалізованих за 
допомогою ЕОМ, засобів зв’язку, периферійної й організаційної 
техніки. Ця підсистема забезпечує розв’язання таких основних 
комплексів задач: 

• визначення перспективної потреби народного господарства 
(включаючи постачання продукції на експорт) у продуктах вироб-
ництва галузі (зокрема, за галузями); 

• визначення основних показників оптимального плану перс-
пективного розвитку виробництва галузі (зокрема, за підгалу-
зями), включаючи розрахунки з розподілу цих показників за ро-
ками планованого періоду (п’ятирічки); 

• розрахунки варіантів оптимальних планів перспективного 
розвитку й розміщення підприємств галузі (зокрема, за підгалу-
зями). 

Сюди ж належать розрахунки з визначення нормативів перс-
пективного планування, що є основою розв’язання зазначених 
вище задач. Крім того, у підсистемі необхідно передбачати роз-
в’язання задачі з контролю за виконанням перспективного плану 
розвитку й розміщення галузі. 

Підсистема «Техніко-економічне планування» призначена  
для підвищення якості виробничого планування на рік організа-
цією розрахунків варіантів оптимальних планів підприємств та 
об’єднань, підгалузей і галузі в цілому. Розробка таких планів до-
зволить раціональніше використовувати наявні трудові, матеріаль-
ні та інші ресурси, підвищити економічність і рентабельність  
виробництва, збільшити випуск продукції для народного госпо-
дарства. 

Розв’язання задач у підсистемі «Оперативне управління» до-
зволить вчасно забезпечити апарат міністерства необхідною і ві-
рогідною інформацією, завдяки якій можна правильно організу-
вати й скоординувати функціонування виробництва, а також 
використання виділених ресурсів з метою підвищення ефектив-
ності виробничо-господарської та іншої діяльності підприємств, 
об’єднань, підгалузей і галузі в цілому. 

Підсистема «Управління збутом продукції» забезпечує подальше 
удосконалювання збуту продукції галузі здійсненням обліку, конт-
ролю й аналізу за допомогою сучасних засобів обчислювальної 
техніки. Підсистема вирішує такі основні комплекси завдань з 
такою періодичністю: 

• рік: прогноз потреби народного господарства в продукції га-
лузі; прогнози забезпечення народного господарства продукцією 
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галузі; визначення потреби в продукції, що поставляється на екс-
порт; 

• півріччя: аналіз поставок продукції на експорт; 
• квартал: складання планів експортних поставок на замов-

лення; 
• місяць: контроль і аналіз виконання планів поставок про- 

дукції; 
• складання звітів про виконання плану поставок експортної 

продукції;  
• контроль і аналіз виконання планів поставок продукції на 

виставки. 
Облік і контроль поставок готової продукції споживачам, 

включаючи експорт, на рівні галузі можна здійснювати мето-
дом відхилень від заданого плану чи договору як у позитивний 
(перепоставка), так і в негативний (недопоставка) бік, встанов-
люючи при цьому причину й винуватця недопоставок. Такий 
метод дозволить значно зменшити обсяги нагромадження ін-
формації від підприємств-постачальників, забезпечить опера-
тивний аналіз поставок. 

Підсистема «Управління фінансовою діяльністю» призначена 
для всебічного аналізу роботи підприємств і об’єднань, підгалу-
зей і галузі в цілому і на його основі — для здійснення оператив-
них впливів на їхню виробничо-господарську та іншу діяльність. 
Підсистема вирішує такі основні комплекси завдань: 

• двічі на місяць: короткострокові прогнози виконання плану 
реалізації товарної продукції; 

• щомісяця: аналіз виконання плану рентабельності; аналіз 
фінансового стану; аналіз виконання плану реалізації; плануван-
ня, нормування й аналіз стану оборотних коштів; 

• короткостроковий прогноз виконання плану прибутку; 
облік і контроль внесків і відрахувань до бюджету і на фінан-
сування капітальних вкладень галузі; складання статистичної 
звітності.  

Підсистема «Планування, облік і аналіз праці та заробітної 
плати» ґрунтується на даних оперативної статистичної та бухгал-
терської звітності підприємств та об’єднань і вирішує такі основ-
ні комплекси завдань: 

• щомісяця: облік, контроль і аналіз праці та заробітної плати 
(виконання планів з праці та норм виробітку); аналіз трудових 
показників (чисельності, витрати засобів заробітної плати і пре-
мій, використання робочого часу, якості норм виробітку і т. ін.); 
контроль за витратами фонду заробітної плати, виконанням пла-
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ну зі зростання продуктивності праці та співвідношенням темпів 
зростання продуктивності праці й середньої заробітної плати; 
складання статистичної звітності; 

• щороку: планування фонду заробітної плати. 
Вирішення зазначених завдань у галузі дає можливість скоро-

тити трудомісткість робіт порівняно з ручним способом у кілька 
разів. Крім того, аналіз поточних даних про працю й заробітну 
плату здійснюється значно швидше, що дозволяє апарату мініс-
терства вчасно вжити заходів з усунення причин, що порушують 
нормальний ритм виробництва. 

Підсистема «Управління матеріально-технічним постачан-
ням», зокрема комплектацією, призначена для планомірного й 
ритмічного забезпечення підприємств і об’єднань галузі необхід-
ними матеріальними ресурсами, а також для контролю за станом 
цих ресурсів, раціональним їх перерозподілом у межах галузі та 
для запобігання утворенню наднормативних запасів. У ній вирі-
шуються такі основні комплекси завдань: 

• прогнозування потреби галузі в матеріальних ресурсах; 
• визначення потреби галузі в матеріальних ресурсах; 
• планування матеріально-технічного постачання і розроблен-

ня матеріального балансу; 
• розрахунок норм перехідних залишків і регулювання запасів 

матеріальних ресурсів; 
• аналіз використання матеріальних ресурсів; складання ста-

тистичної звітності по галузі. 
Підсистема «Планування, облік і аналіз кадрів» дозволяє знач-

но поліпшити методи планування, підготовки й обліку інженер-
но-технічних і керівних кадрів. Підсистема вирішує такі основні 
комплекси завдань: 

• визначення потреби у фахівцях вищої та середньої кваліфі-
кації; 

• облік керівних кадрів і кандидатів на заміщення вакантних 
посад; 

• облік, контроль і аналіз використання молодих фахівців; 
• складання статистичної звітності по галузі. 
Автоматизоване вирішення зазначених завдань сприяє вияв-

ленню причин плинності кадрів та їх усуненню, розробці заходів 
щодо закріплення кадрового складу. 

Підсистема «Управління капітальним будівництвом» забезпе-
чує оптимальне планування капітальних вкладень, а також конт-
роль і аналіз виконання планів капітальних вкладень, забезпече-
ності будівництва проектно-кошторисною документацією і т. д.  
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Під час розгляду питання з організації АРМ на підприємстві 
необхідно звернути увагу, що основними функціями АРМ є зби-
рання, збереження й оброблення інформації на робочих місцях 
фахівців, інформаційне обслуговування апарату управління для 
підготовки й обґрунтування управлінських рішень. 

До АРМ висуваються такі вимоги: малі розміри, низька вар-
тість, висока надійність, можливість роботи в автономному ре-
жимі й у складі мережі АРМ, забезпечення розвиненого діалогу 
між користувачем і ПК, можливість уведення, редагування і ви-
ведення текстових документів, таблиць, малюнків, графіків. Не-
обхідно також ураховувати техніко-економічні характеристики 
об’єкта управління, склад, зміст та обсяг інформації, що вводить-
ся і виводиться, програмне забезпечення, принципи побудови ін-
формаційної бази і т. ін. 

Класифікують АРМ за такими ознаками: типом користувача 
(професійні та непрофесійні, що володіють програмуванням і не 
мають знань у галузі програмування); типом вирішуваних зав-
дань (інформаційно-обчислювальні, інформаційно-довідкові, опе-
ративного управління, бухгалтерського обліку); формою органі-
зації роботи користувачів (індивідуальні та групові АРМ, одно- і 
багатоапаратні); функціональною спрямованістю (АРМ дослід-
ника, що навчається, управлінського персоналу, технічного пра-
цівника, фахівця); рівнем розвитку (інтелектуальні) і т. ін. 

Під час визначення складу АРМ на промисловому підприємс-
тві (об’єднанні) необхідно враховувати склад вирішуваних зав-
дань функцій управління. Крім того, слід ураховувати й те, що 
АРМ розробляється під конкретного користувача, тобто суб’єкта 
управління. При цьому потрібно виходити не зі сформованого за 
умов ручної праці розмежування обов’язків між суб’єктами управ-
ління, зумовленого штучним дробленням функцій управління, а 
враховувати інтеграцію функцій. Для успішної інтеграції функ-
цій треба орієнтуватися на конкретного суб’єкта управління, що 
в умовах АРМ може виконувати кілька функцій у межах своєї 
компетенції. Отже, кожне інтелектуальне АРМ має працювати за 
багатьма функціями (планування, облік, аналіз і т. ін.). 

Доцільно виокремити такі групи АРМ для підприємств 
(об’єднань). 

АРМ управлінського персоналу (АРМ УП), які можна виконати 
як індивідуальні. Вони призначені для реалізації функцій прий-
няття рішень і регулювання. АРМ УП поділяються на такі: 
об’єднання (генерального директора, заступників генерального 
директора, головних фахівців), підприємства (директора, заступ-
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ників директора, головних фахівців), функціональних відділів 
(планово-економічного, фінансового, зовнішньої кооперації, ка-
пітального будівництва, відділу кадрів), цехів основного вироб-
ництва (заготівельного, механічного, складального), цехів допоміж-
ного виробництва (паросилового, ремонтно-механічного, транс-
портного), непромислових господарств (житлово-комунального від-
ділу, дитячих дошкільних закладів, баз відпочинку). 

Наведена класифікація свідчить, що АРМ УП обслуговують 
керівників різних рівнів управління, отже, інтелектуальний рі-
вень таких АРМ різний. Чим вищий рівень управління, тим вища 
інтеграція функцій, а отже, й інтелектуальний рівень АРМ УП. 
Інтелектуальні АРМ базуються на широкому застосуванні мов 
користувачів, баз даних і баз знань. База знань дозволяє нагрома-
джувати правила, практичний досвід і формування логічних ви-
сновків. Особливі вимоги висуваються до мовних засобів АРМ. 
Мови мають бути переважно непроцедурними. Непроцедурна 
мова, на відміну від процедурної, вказує, що необхідно виконати 
(без деталізації) і які дії для цього вимагаються. Чим вища інте-
лектуальність АРМ, тим більше непроцедурних можливостей має 
бути передбачено в його мовах. 

АРМ УП мають бути індивідуального користування і забезпе-
чувати автоматизацію специфічних функцій конкретного суб’єкта 
управління, якому за родом своєї діяльності необхідно працюва-
ти індивідуально, незалежно від інших осіб. 

АРМ УП дозволяють найповніше врахувати специфіку конк-
ретних автоматизуючих функцій і забезпечують необхідний сер-
віс індивідуального обслуговування. 

АРМ фахівців функціональних відділів і цехів (технолога, еконо-
міста, нормувальника, бухгалтера), секторів обліку (основних засо-
бів, обліку матеріальних цінностей, обліку праці та заробітної плати 
і т. ін.), інспектора відділу кадрів. Ці АРМ виконуються колективно-
функціональними (КФ АРМ). Вони призначені для автоматизації 
функцій фахівців, які не роз’єднані територіально і виконують функ-
ціонально однорідні, але не сполучені за часом операції. На цих 
АРМ розв’язуються технологічно однорідні задачі групою терито-
ріально об’єднаних користувачів. Такі АРМ дозволяють найповні-
ше врахувати специфіку конкретних задач організаційного управ-
ління, забезпечити розв’язання планових, облікових, аналітичних 
задач і підготовку даних для АРМ управлінського персоналу. 

АРМ оперативного управління (АРМ ОУ) призначені для зби-
рання первинної інформації та попереднього оброблення її на ро-
бочих місцях (диспетчера, контролера ОТК, майстра ділянки, 
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бригади, завскладом, комірника). Проектуються як АРМ індиві-
дуального користування. 

АРМ технічних працівників (діловодів, секретарів) з урахуван-
ням специфіки виконуваних функцій мають бути індивідуальни-
ми, орієнтованими на інформаційно-довідкове обслуговування і 
текстове оброблення інформації. 

Підготовчо-обробні АРМ (ПО АРМ) призначені для операто-
рів підготовки, контролю і коригування вихідних даних на ма-
шинних носіях. Територіально вони можуть бути розташовані в 
обчислювальному центрі, а також у структурних підрозділах під-
приємства. 

АРМ дослідника (АРМ Д) розробляються для осіб, що займа-
ються дослідженням якої-небудь проблеми з метою визначення 
ефективних способів її розв’язання. Такі АРМ використовують 
для проектування і конструювання нових виробів, технологій, 
аналізу діючих АСУ економічними об’єктами та інших дослі-
джень, що проводяться в НДІ, конструкторських бюро, науково-
виробничих об’єднаннях. 

Під час побудови АРМ використовують системний підхід. Він 
припускає системний аналіз як об’єкта, так і системи управління 
ним. Відповідно до цього принципу об’єкт управління розгляда-
ється як складна динамічна система органічно пов’язаних і взає-
мозалежних елементів. Системний підхід стосовно АРМ має за-
безпечувати створення єдиної інформаційної бази, що передбачає 
використання єдиної вихідної інформації для всіх завдань управ-
ління, єдиної системи класифікації та кодування інформації, тех-
нологічну, інформаційну і програмну сумісність АРМ різних рів-
нів управління. 

АРМ кінцевого користувача має бути спроектоване в такий 
спосіб, щоб була можливість його настроювання під конкретного 
користувача. Користувачі АРМ організаційного управління ма-
ють бути забезпечені методичними й мовними засобами, які до-
зволяють їм самим конструювати і видозмінювати свої робочі  
місця. У процесі проектування визначають сферy застосування і 
функції АРМ, які користувач і змінює сам. 

Для ефективного управління сучасним виробництвом АРМ 
поєднують у мережі. Як відомо, мережі АРМ бувають локальни-
ми і глобальними. На відміну від глобальних мереж, розподіле-
них на значній території, локальні мережі АРМ мають такі харак-
теристики, як невелика довжина ліній зв’язку (до кількох кілометрів); 
децентралізоване розміщення устаткування на обмеженій тери-
торії одного підприємства чи установи, що створює передумови 
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для використання специфічних засобів зв’язку на відміну від тра-
диційних; висока швидкість передавання даних (до кількох десят-
ків мегабітів за секунду) і низька ймовірність помилок за істотно 
менших витрат; невелика кількість абонентів тощо.  

Існують різні конфігурації мереж АРМ залежно від способу 
з’єднання технічних засобів (кільцеві, зіркоподібні, ієрархічні).  
У кільцевій конфігурації мережі повідомлення від одного АРМ до 
іншого передаються за допомогою загальної шини. Відмовлення 
якого-небудь АРМ істотно не впливає на роботу системи в ціло-
му, а відмовлення шини призводить до відмовлення всієї систе-
ми. За зіркоподібної конфігурації мережі різні АРМ пов’язані між 
собою через центральне АРМ певного рівня. Якщо центральне 
АРМ зайнято, то повідомлення інших АРМ вибудовуються в чер-
гу й обслуговуються в загальному порядку. 

В ієрархічній конфігурації мережі АРМ на нижчому рівні 
розв’язуються спеціалізовані задачі зазвичай на ПК. З наближен-
ням до вершини ієрархічної структури функції більш узагальню-
ються, а потужності використовуваних ЕОМ збільшуються. Вада 
такої мережі: окремі АРМ жорстко пов’язані між собою за рівня-
ми ієрархії, і відмовлення АРМ вищого рівня призводить до по-
рушення роботи всієї мережі. Відмовлення окремих АРМ нижчо-
го рівня значного впливу на роботу мережі не справляє. 

Ієрархічна мережа АРМ найповніше відповідає структурі уп-
равління виробництвом, і її можна ефективно використовувати 
для розв’язання економічних задач на всіх рівнях управління, на-
приклад, для підприємства (об’єднання) — на трьох рівнях. На 
першому рівні здійснюється загальне планування й управління 
підприємством (об’єднанням) за допомогою терміналів, установ-
лених на робочих місцях керівників підприємства, їхніх заступ-
ників і головних фахівців. На другому рівні організуються АРМ 
начальників цехів і функціональних відділів. На третьому рівні за 
допомогою ПК автоматизуються робочі місця майстрів, комірни-
ків, бухгалтерів, економістів та інших фахівців. 

Найефективнішими слід вважати АРМ для вирішення завдань 
оперативного управління виробництвом — це формування опе-
ративних планів по кожному виробничому підрозділу, розроб-
лення змінно-добових завдань з урахуванням реального стану 
процесу виробництва на визначений момент часу, графіків запус-
ку-випуску деталей і складальних одиниць, розрахунок заванта-
ження устаткування та забезпеченості виробничих програм матері-
альними і трудовими ресурсами, а також оперативний облік і 
регулювання процесу виробництва [1, с. 93—177]. 
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Мета: перевірити засвоєння теоретичного матеріалу з питань, 
що становлять зміст теми: поняття інформаційних систем, струк-
тура АСУ, види АРМ і т. ін. 

ПЛАН 

1. Історія розвитку інформаційних систем організаційного уп-
равління. 

2. Схарактеризувати функціональні і забезпечувальні підсис-
теми АСУ. 

3. Побудувати структурну схему АСУ, розподіливши її задачі 
на блоки з такими ознаками: функції управління, види ресурсів і 
види виробництв. 

4. Назвати види АРМ в АСУ та схарактеризувати їх. 

Література до теми 

1.2. Практичне заняття 
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Самостійна перевірка знань із цієї теми передбачає формулю-
вання розширених відповідей на поставлені запитання шляхом до-
кладного опрацювання пропонованих літературних джерел. 

1.  Назвати функціональні та забезпечувальні підсистеми АСУ. 
2.  Визначити блоки задач у функціональних і забезпечуваль-

них підсистемах. 
3.  Назвати типи інформаційних систем. 
4.  Назвати види інформаційного обслуговування. 
5.  Поняття інтегрованих інформаційних систем. 
6.  Поняття структури галузевих інформаційних систем. 
7.  Поняття і структура АРМ на підприємстві. 
8.  Назвати варіанти побудови локальних мереж АРМ на підп-

риємстві. 

Тема 2. Організація інформаційної бази  
й технічного забезпечення автоматизованого  
управління на підприємстві 

2.1. Методичні поради до вивчення теми 

Зміст теми. У темі розкрито сутність інформаційної бази під-
приємства і принципи її побудови, подано поняття класифікації 
та кодування економічної інформації, наведено структуру інфор-
маційної бази й види постійної та змінної економічної інформації,  
а також організацію інформаційних масивів на підприємстві, їх склад 
і зміст. Додаються сучасне технічне забезпечення та комуніка-
ційні засоби в АСУ, розглядається сутність організації пакетного, 
діалогового й режиму реального часу оброблення інформації. 

Пояснення до теми. Під час вивчення цієї теми необхідно 
звернути увагу на сучасні концепції побудови розподільних баз 
даних, систем управління ними, сховищ даних. Інформаційну ба-
зу АСУ промисловим підприємством і об’єднанням утворюють 
відомості про керовану систему, систематизовані у вигляді ката-
логів і масивів, а також кодифікаторів і словників термінів, викори-
стовуваних під час опису об’єктів керування, їхньої виробничо-
господарської та іншої діяльності. 

1.3. Завдання для перевірки знань 
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Основною складовою інформаційної бази є масиви даних, у 
яких інформація про керовану систему зберігається у вигляді, до-
ступному для оброблення її на ЕОМ. 

При цьому інформація, збережена в масивах, залежно від три-
валості її використання в системі управління може бути умовно-
постійною та умовно-змінною. 

Створення і використання масивів умовно-постійної інформа-
ції має ті переваги, що можливо значно спростити первинну до-
кументацію вилученням з її ряду постійних ознак, скоротити 
трудомісткість робіт на стадії заповнення первинних документів, 
підготовки й уведення поточної інформації в ЕОМ. 

В умовах використання УБД створюються комплексні інфор-
маційні масиви нелінійної структури, що містять усі зведення про 
керований об’єкт як постійного, так і змінного характеру. 

Організація інформаційних масивів у складі УБД має свої 
особливості. 

По-перше, під час проектування інформаційної бази має бути 
враховано принцип єдності інформаційних масивів для всіх ко-
ристувачів і прикладних програм, одноразового введення інфор-
мації та її багатоцільового використання. 

По-друге, масиви мають бути динамічні й орієнтовані на різ-
номанітне застосування і довільну (непередбачену) послідовність 
оброблення, обумовлену запитами, що надійшли. 

По-третє, кожен комплексний масив, що містить повну харак-
теристику того чи іншого об’єкта керування, складається з даних 
великого обсягу і складної структури. Він містить, як правило, не 
тільки первинну умовно-постійну й умовно-змінну інформацію, а 
й похідну. Це вимагає під час проектування складу і структури 
масивів ураховувати все різноманіття інформаційних зв’язків у 
системі управління, системно підходити до проектування автома-
тизованого розв’язання задач з нормування, планування, обліку й 
аналізу, визначення змісту масивів. 

Основні принципи, які необхідно враховувати під час проек-
тування інформаційної бази, такі: 

• системний підхід під час побудови інформаційної бази; 
• суміщення процесів підготовки первинних документів і пе-

ренесення інформації на машинні носії; 
• мінімізація введення і виведення інформації: мінімізація 

введення інформації за рахунок фіксації відхилень від заданих 
параметрів виконання; 

• можливість нарощування інформаційних масивів та їх кори-
гування; 
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• можливість внутрішньої адаптації інформаційних файлів. 
Адаптація — це спроможність системи знаходити цілеспрямова-
не пристосування і поведінку в складних середовищах. 

Слід нагадати, що під принципом розуміють об’єктивно вста-
новлене правило, якого потрібно дотримуватись, щоб досягти 
ефективної роботи. 

Класифікація і кодування економічної інформації 

Згідно з держстандартом «Єдина система класифікації і коду-
вання техніко-економічної інформації» під класифікацією потріб-
но розуміти розподіл множини об’єктів на підмножини за їх по-
дібністю чи відмінністю відповідно до прийнятих методів 
класифікації. 

Виокремлюють ієрархічний і фасетний методи класифікації. 
Ієрархічний метод передбачає послідовний розподіл множини 

об’єктів на підпорядковані класифікаційні угруповання. Перевагою 
такого методу є логічність побудови класифікатора (рис. 2.1), а ва-
дою — жорсткість структури. Зміна хоча б однієї ознаки веде до 
перерозподілу всіх класифікаційних угруповань. 
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Рис. 2.1. Структура ієрархічної класифікації 
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Фасетний метод передбачає паралельний розподіл множини 
об’єктів на незалежні класифікаційні угруповання (фасети). Фа-
сет — це аспект класифікації (ознака), що використовується під 
час створення незалежних класифікаційних угруповань. На 
рис. 2.2 наведено структуру фасетної класифікації, з якої видно, 
що конкретні значення ознак фасетів можуть розміщуватись у 
послідовному порядку чи у вигляді ієрархічної залежності. Як 
фасети, наприклад, можна вибрати стабільні ознаки: адміністра-
тивно-територіальний поділ (держава, область, район), галузеву 
належність (нафтопереробна, металургійна, гірничорудна і т. ін.). 
Перевагами фасетного методу є велика гнучкість, зручність, що дає 
змогу будувати класифікаційні угруповання використанням будь-
якого поєднання ознак. Вадою є складність побудови. 
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Рис. 2.2. Структура фасетної класифікації: 
М — вихідна множина; X1 (F1, F2, F3, …, Fn); 

X2 (F1, F2) — підмножини класифікаційних угруповань 

Код — це знак чи сукупність знаків, прийнятих для позначен-
ня класифікаційного угрупування або об’єкта класифікації. Під 
кодуванням розуміють створення і присвоєння коду класифіка-
ційному угрупованню або об’єкту класифікації. 
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Класифікаційне угруповання — це підмножина об’єктів, отри-
маних у результаті класифікації. 

Об’єкт класифікації — це елемент класифікаційної множини. 
В умовах системного оброблення економічної інформації сис-

тематизована й закодована інформація зберігається в спеціальних 
документах — класифікаторах. Класифікатор — це офіційний 
документ, який містить систематизований звід найменувань і ко-
дів класифікаційних угруповань, або об’єктів класифікації. 

Існує єдина система класифікації і кодування техніко-економіч-
ної інформації (ЄСКК). Центральною ланкою ЄСКК є комплекс за-
гальнодержавних класифікаторів. Усі загальнодержавні класифіка-
тори за характером інформації, що в них розміщується, поділяють  
на чотири групи. 

До першої групи належать класифікатори інформації про трудо-
ві та природні ресурси. Це класифікатори професій робітників і по-
сад службовців, спеціальностей за освітою, корисних копалин, при-
родних і підземних водоймищ, гідроенергетичних ресурсів тощо. 

Друга група — це класифікатори інформації про продукти 
праці, виробничої діяльності та послуг, а саме: класифікатори 
промислової, сільськогосподарської та будівельної продукції, де-
талей, робіт і послуг у промисловості, будівництві, на транспорті, 
у торгівлі, зв’язку, побутових послуг населенню і т. ін. 

До третьої групи належать класифікатори про структуру на-
родного господарства й адміністративно-територіального поділу, 
наприклад, класифікатори підприємств і організацій, галузей еко-
номіки, держав, об’єктів адміністративно-територіального поділу, 
портів тощо. 

До четвертої групи належать класифікатори управлінської ін-
формації і документації одиниць вимірювання, техніко-економічних 
показників, управлінської документації, державних стандартів і те-
хнічних умов, технологічної документації і т. ін. 

Структура інформаційної бази і види постійної  
та змінної економічної інформації 

Під час вивчення цього питання необхідно засвоїти основні 
терміни й поняття інформаційної бази. 

Під інформаційною базою підприємства необхідно розуміти 
сукупність упорядкованої інформації, що використовується під 
час функціонування АСУ. Розмежовують позамашинну і внутріш-
ньомашинну інформаційні бази. 
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Позамашинна інформаційна база — це частина інформаційної 
бази, яка є сукупністю повідомлень, сигналів і документів, вико-
ристовуваних під час функціонування АСУ у формі, що сприй-
мається людиною без застосування обчислювальної техніки. Во-
на охоплює документи (технологічні, конструкторські, облікові, 
планові, угоди, таблиці і т. д.), словники термінів і позначень. 

Внутрішньомашинна інформаційна база — це частина інфор-
маційної бази, яка є сукупністю використовуваних в АСУ даних 
на машинних носіях. Це інформаційні файли, які зберігаються на 
магнітних носіях або інших видах носіїв. 

Під файлом розуміють ідентифіковану сукупність логічно пов’я-
заних між собою даних, що зберігаються на зовнішніх запам’ято-
вуючих пристроях і доступні програмним засобам для їх оброблення. 

Внутрішньомашинна інформаційна база промислового підп-
риємства складається з файлів умовно-постійної і файлів умовно-
змінної інформації. 

Розподіл усієї інформаційної сукупності між файлами доціль-
но провести за видами економічної інформації. Для постійної ін-
формації це нормативна, цінова, планово-договірна, довідкова, 
для змінної — інформація з обліку продуктів виробництва, основ-
них засобів, матеріальних ресурсів, грошових коштів. 

Нормативна інформація регламентує межі витрат різних ресурсів 
(матеріальних, трудових і т. д.), рівень запасів ресурсів, витрат неза-
вершеного виробництва, послідовність виконання технологічних 
операцій, склад і структуру виробів і т. ін. Файли, створені на базі 
цього принципу, міститимуть, наприклад, норми витрат матеріалів 
на виготовлення деталі в певному цеху на відповідній технологічній 
операції або норму застосування деталей у виробництві і т. д. 

Цінова інформація містить ціни на одиницю матеріалів чи го-
тового виробу, розцінки на деталь, погодинні тарифні ставки ро-
бітників тощо. Прикладом файлів цінової інформації може бути 
довідник найменувань і цін на матеріальні ресурси чи файл кое-
фіцієнтів розподілу накладних витрат і т. ін. 

Планово-договірна інформація містить файли, в яких зафіксо-
вані угоди про постачання матеріальних цінностей, контракти на 
виконання робіт, плани випуску продукції на рік і т. д. 

Довідкова інформація є найчисленнішою в частині довідкових 
файлів. За допомогою цієї інформації здійснюються розшифру-
вання основних показників, їх розширення й уточнення. 

Змінна інформація фіксується у файлах, сформованих за ресу-
рсною ознакою, які названі вище. Вона діє на звітний період, як 
правило, місяць, а потім поновлюється. 
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Організація інформаційних масивів 

Раціональна організація інформаційних масивів і комплексне 
їх використання — основа ефективного функціонування системи 
оброблення даних в АСУ. Саме масиви даних поєднують в інфор-
маційному плані всі ланки системи і всі розв’язувані задачі в  
єдиний комплекс. 

Організація інформаційних масивів передбачає визначення їх-
нього складу, змісту, структури і вибір раціонального способу 
представлення масивів у пам’яті інформаційної системи. 

У поняття склад і зміст інформаційних масивів включають ви-
значення оптимальної кількості масивів і переліку реквізитів (по-
лів), що містяться в них. 

Під структурою масиву мають на увазі формат записів у маси-
ві, розмір полів і їхнє розташування всередині машинного запису, 
упорядкованість масиву за основною ознакою і місце розташу-
вання основної ознаки в запису. 

Під вибором раціонального способу представлення масиву в 
пам’яті інформаційної системи розуміється такий спосіб збере-
ження масиву, що забезпечує мінімальний обсяг пам’яті для роз-
ташування масиву, високу швидкість пошуку даних, а також мож-
ливість поетапного й безупинного нарощування і відновлення 
масиву. 

Кожен масив з погляду його логічної організації характеризу-
ється складом основних параметрів, до яких належать такі: 

1. Обсяг інформаційного масиву вимірюється кількістю запи-
сів, символів, байтів, що входять до нього. 

2. Стабільність інформаційного масиву, що в кількісному ви-
раженні визначається відношенням кількості даних, що залиши-
лися незмінними за певний період, до загальної кількості даних, 
що зберігаються в масиві. 

Стабільність масиву визначається за формулою К = N/Z,  
де К— коефіцієнт стабільності масиву; N — кількість даних, що 
залишилися без змін за певний час; Z — загальна кількість даних 
у масиві. 

Інформація вважається умовно-постійною, якщо коефіцієнт К 
знаходиться в межах 0,85 ≤ К ≤1. 

3. Ступінь активності (застосування) даних у масиві. Показни-
ком активності даних є кількість участей масиву як вихідного для 
одержання проміжної та вихідної інформації за певний період. 
Крім того, масив характеризується форматом записів, принципом 
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їхнього впорядкування в масиві, швидкістю вибірки даних із ма-
сиву. 

У системі автоматизованого оброблення економічної інфор-
мації на ЕОМ на різних етапах технологічного процесу викорис-
товуються різні типи інформаційних масивів. Це зумовлено стру-
ктурою оброблюваної інформації на відповідних етапах і 
виконуваними функціями під час її оброблення. 

Залежно від місця в інформаційному забезпеченні АСУП, 
призначення і виконуваних функцій масиви поділяють на такі 
типи: вхідні, основні, робочі та вихідні. 

Вхідні масиви — це проміжна ланка між вхідними докумен-
тами й основними масивами. Вони створюються на магнітних 
носіях. 

Зміст і розташування інформації у вхідному масиві аналогічні 
змісту і розташуванню її в первинному документі чи в місці ви-
никнення. 

Вхідні масиви створюються на основі документів однієї чи різ-
них форм. Вони мають, як правило, лінійну структуру. За допомо-
гою вхідних масивів і відповідних алгоритмів вхідні документи 
перетворюються в машинну форму. 

Основні масиви створюються на підставі вхідних, постійно 
зберігаються і містять основні дані про об’єкти керування і про-
цеси виробництва (наприклад, основні засоби, матеріальні і тру-
дові ресурси). Кожен основний масив містить усю сукупність ін-
формації, що всебічно характеризує однорідні об’єкти й необхідна 
під час вирішення всього комплексу завдань. 

Основний масив може формуватися на підставі кількох вхід-
них масивів, які отримані з різних первинних документів і відоб-
ражають ті чи інші характеристики об’єкта чи процесу. 

Після передачі даних в основні масиви вхідні масиви можуть 
анулюватися. Іноді основний масив може цілком збігатися з вхід-
ним. У цьому разі вхідний масив перезаписується на місце, від-
ведене для основного масиву. 

В умовах АБД основні масиви мають нелінійну (здебільшого 
реляційну чи ієрархічну) структуру і перебувають під управлін-
ням спеціально створених з цією метою програмних засобів — 
системи управління базами даних. 

Основний масив в ЕОМ фізично може розпадатися на ряд під-
масивів (сегментів), збережених у різних місцях запам’ятовуючих 
пристроїв. 

Необхідність створення основних масивів зумовлена прагнен-
ням забезпечити принцип одноразового формування масиву і 
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внесення змін у дані через один масив, а також усунути дублю-
вання даних у системі, оскільки інформація про об’єкти запису-
ється тільки один раз.  

Робочі масиви призначені для роботи програм, що реалізують 
розв’язання конкретних задач, і включають обмежене коло рекві-
зитів одного чи кількох основних масивів. Організація робочих 
масивів визначається частотою розв’язання задачі, в якій вони ви-
користовуються. Робочі масиви організуються в момент розв’язання 
задачі і тільки на час розв’язання, після чого анулюються. Напри-
клад, це може бути фільтрація даних основного масиву по плано-
вому періоду для відбору з основного масиву плану виробництва 
потрібного місяця. 

Вихідні масиви формуються на підставі робочих чи основних 
під час розв’язання задач і використовуються для виведення ви-
хідних повідомлень. З огляду на те що результати у вихідних ма-
сивах є похідними, зберігати їх у системі недоцільно. Однак як-
що з якої-небудь причини виникає необхідність у збереженні 
вихідного масиву, то це здійснюється у звичайному порядку. 

Розглянута схема організації масивів базується на відповідно-
му програмному апараті, що обслуговує весь процес підготовки, 
ведення і використання масивів. Основу інформаційної бази 
АСУП становлять основні масиви. Вони є єдиними і цілком ви-
ключають дублювання показників. Усі інші масиви є допоміж-
ними і створюються в кожному конкретному випадку для 
розв’язання тих чи інших задач. 

Організація пакетного, діалогового  
і режиму реального часу оброблення інформації 

Пакетне оброблення інформації — це один із видів органі-
зації обчислювального процесу на ЕОМ, коли певну кількість  
задач користувачів обчислювальної машини об’єднують разом, 
створюючи в такий спосіб вхідний пакет, який потім послідовно 
обробляється на ЕОМ. 

Згідно з чинними держстандартами на системи оброблення 
даних під пакетним обробленням розуміють режим розв’язання 
відповідної сукупності задач, за якого ці задачі обробляються пе-
реважно автоматично, без синхронізації з явищами, що відбува-
ються поза цією обчислювальною системою, тобто без зв’язку з 
особами, що надали задачі для розв’язання. З визначення випливає, 
що за пакетного оброблення, як правило, немає безпосереднього 
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доступу користувачів до ЕОМ. Підготовлені пакети здають  
оператору, який уводить їх до ЕОМ. Такий режим поширений на 
великих ЕОМ за централізованого оброблення інформації. З пог-
ляду проходження задач або їх частини пакетне оброблення ін-
формації може бути одногранним і багатогранним. Пакетне об-
роблення інформації доцільно виконувати в багатопрограмному 
режимі, оскільки в цьому разі можна досягнути високого ступеня 
суміщення роботи центрального процесора і зовнішніх пристроїв. 
При цьому попереднє нагромадження на пристрої введення або 
на зовнішньому накопичувачі пакета задач дозволяє значно інтен-
сифікувати режим роботи всіх пристроїв ЕОМ, тому що задачі  
обробляються в певному порядку й не витрачається час на очіку-
вання реакції обслуговуючого персоналу. Окрім того, у пакетно-
му багатопрограмному режимі найефективніше використовується 
центральний процесор, тому що програми змагаються між собою 
за захоплення центрального процесора. 

Вадою пакетного режиму є те, що користувач досить довго 
(до завершення оброблення всього пакета) чекає результатів об-
роблення інформації. 

Пакетний режим доцільно використовувати під час розв’я-
зання неоперативних задач, в яких значні обсяги інформації на 
вході-виході і значний час роботи арифметичного пристрою, тоб-
то час реакції обчислювальної системи, вимірюватиметься хви-
линами, коли діалоговий режим недоцільний. 

Діалогове оброблення інформації. Під діалоговим режимом 
слід розуміти таку взаємодію людини з цифровою обчислюваль-
ною системою, за якої людина й обчислювальна система обмі-
нюються даними в темпі, який сумірний із темпом оброблення 
даних людиною. Діалоговий режим ефективний для розв’язання 
творчих і оперативних задач. Він доцільний, коли час реакції 
ЕОМ не перевищує кількох секунд. Слід зауважити, що сучасні 
прикладні програми для економічних задач в основному реалізу-
ють пакетне оброблення інформації. 

Режим реального часу. Під режимом реального часу розумі-
ють такий режим оброблення даних, за якого забезпечується вза-
ємодія цифрової обчислювальної системи із зовнішніми щодо неї 
процесами в темпі, сумірному зі швидкістю протікання цих про-
цесів. 

Реальний режим часу використовується переважно в техніч-
них системах, наприклад, управління польотами штучних супут-
ників землі та ін. Однак є багато задач і в економіці, які доцільно 
розв’язувати в реальному часі. Тим більше, що швидкість проті-
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кання процесів в економіці значно менша від швидкості в техніч-
них пристроях. Наприклад, задачі виходів на роботу і запізнень, 
простою устаткування і т. ін. доцільно розв’язувати в реальному 
режимі часу, оскільки дані для цих задач можна знімати з техніч-
них пристроїв у момент їх виникнення. 
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Мета: вивчення теоретичного матеріалу з побудови інформа-
ційної бази підприємства, класифікації та кодування економічної 
інформації, режимів оброблення інформації та набуття практич-
них навичок організації інформаційних масивів у середовищі су-
часних СУБД. 

ПЛАН 

1. Класифікувати об’єкти основних засобів (перелік об’єктів 
надається викладачем) і побудувати раціональний код основних 
засобів. 

2. Розробити структуру коду для багатопризначних об’єктів 
(основних засобів, матеріальних цінностей, структурних підроз-
ділів підприємства і т. ін.). Перелік об’єктів і їхні характеристи-
ки, необхідні для розробки коду, надаються викладачем. 

Література до теми 

2.2. Практичне заняття 
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3. Види постійної і змінної економічної інформації та їхня ха-
рактеристика. 

4. Дати характеристику сучасних технічних засобів АСУ. 
5. Режими організації обчислювального процесу на ЕОМ. 

 

Самостійна перевірка знань проводиться зіставленням доклад-
них відповідей студента на базі вивченого матеріалу і тракту- 
вання цих питань у наданих літературних джерелах. 

1. Поняття інформаційної бази підприємства і принципи її по-
будови. 

2. Дати характеристику наявних систем класифікації та коду-
вання економічної інформації. 

3. Дати характеристику видів постійної та змінної економічної 
інформації. 

4. Схарактеризувати внутрішньомашинну й позамашинну ін-
формаційні бази. 

5. Навести зміст основних інформаційних масивів промисло-
вого підприємства. 

6. Технічне забезпечення АСУ. 
7. Пакетний режим оброблення інформації та його застосування. 
8. Режими діалогового й реального часу оброблення інформа-

ції та їх застосування. 

Тема 3. Організація автоматизованого 
розв’язування основних комплексів задач з 
функціонального управління на підприємствах 

3.1. Методичні поради до вивчення теми 

Зміст теми. У результаті вивчення цієї теми студент повинен 
дати відповіді на такі запитання: основні функції та завдання уп-
равління виробництвом; параметри економічних задач та їхній 
вплив на технологію оброблення інформації; розподіл задач на 
модулі та побудова алгоритму розв’язання задачі на ЕОМ; склад 
основних задач з технічної підготовки виробництва, техніко-

2.3. Завдання для перевірки знань 
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економічного, оперативно-виробничого планування і технологія їх 
розв’язання на ЕОМ; автоматизоване управління матеріально-
технічним забезпеченням і збутом продукції; автоматизація облі-
кових задач на підприємстві. 

Під час розгляду алгоритмів і технології автоматизованого 
розв’язання економічних задач студент повинен орієнтуватися в 
математичних формулах розрахунку основних показників і пос-
лідовності їх реалізації на ЕОМ. 

Пояснення до теми. Ураховуючи об’ємність і багатоплано-
вість теми, запропоновано послідовне ознайомлення з матеріа-
лом, який становить основний зміст теми. 

Параметри економічних задач. Підготовка економічних за-
дач до автоматизованого розв’язання — складний і трудомісткий 
процес, який потребує залучення до цієї роботи висококваліфіко-
ваних спеціалістів і значних матеріальних і трудових витрат. Усе 
це визначає необхідність детальної оцінки матеріальних і трудо-
вих витрат на підготовку й розв’язання економічних задач на 
ЕОМ на стадії проектування, вироблення єдиних критеріїв, що 
дозволили б зіставляти й порівнювати зазначені витрати для ви-
бору раціонального варіанта. 

Розв’язанню названих проблем багато в чому сприяє парамет-
ризація економічних задач, тобто встановлення кількісних і якіс-
них їхніх характеристик. Незважаючи на те що кожна окрема за-
дача за своїм змістом є оригінальною, за докладного вивчення 
можна виявити, що в цілому вони характеризуються низкою спіль-
них параметрів. 

Під параметрами економічних задач слід розуміти встановлені 
експериментально або шляхом розрахунків величини, які всебіч-
но характеризують елементи задач (обсяги вхідних даних, необ-
хідний обсяг пам’яті і т. д.) і визначають витрати ресурсів на ви-
конання всього комплексу робіт з підготовки і розв’язання задач 
на ЕОМ. 

До основних параметрів, які всебічно характеризують еконо-
мічну задачу як елемент АСУ, відносять: інформаційні, часові, 
програмні та економічні. 

Інформаційні параметри охоплюють: обсяги вхідної та ви-
хідної інформації, кількість оброблюваних запису, кількість 
розрахункових показників та їхню розрядність, частоту звер-
нення до масивів, місцезнаходження основних реквізитів у за-
пису та ін. 

Часові параметри характеризують частоту розв’язання задачі, 
час зчитування інформації з носія, час коригування масивів, час 
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розв’язання задачі на ЕОМ, строки видачі результатної інформа-
ції користувачу та ін. 

Параметри програмного забезпечення задачі охоплюють обсяг 
програм та їхню складність, необхідний обсяг пам’яті для розмі-
щення програми, час на відлагодження програм. 

До економічних параметрів належать вартість розробки й екс-
плуатації задач, а також трудовитрати. 

Вказані параметри не тільки визначають витрати основних 
ресурсів на розробку й розв’язання задачі на ЕОМ, а й істот- 
но впливають на технологію її розв’язання. Наприклад, за не-
значних обсягів вхідної інформації технологічний процес 
розв’язання задачі доцільно побудувати в такий спосіб, щоб 
вхідні дані зчитувалися з вхідних масивів у повному обсязі в 
оперативну пам’ять, а потім оброблялися в заданому порядку. 
В іншому разі оперативність результатної інформації потребує 
розв’язання задачі в діалоговому режимі чи режимі реального  
часу. 

Функціональний аналіз економічних задач проводиться на 
етапі проектування для уточнення мети розв’язання задачі, конк-
ретизації функцій управління й оброблення інформації, що в ній 
реалізується, визначення витрат машинного часу на розв’язання 
задачі. 

Мета розв’язання задачі в загальному вигляді визначається на 
стадії техніко-економічного обґрунтування доцільності автомати-
зації управлінських процесів. У процесі функціонального аналізу 
задача піддається детальнішому вивченню. Насамперед уточню-
ються користувачі результатної інформації функції управління та 
їх розподіл поміж виконавцями. 

У процесі функціонального аналізу задачі мають бути вивчені 
такі питання: 

⎯ вихідні повідомлення і форма їх подавання; 
⎯ вхідні повідомлення у вигляді первинних документів, пові-

домлень, які надходять по каналах зв’язку від автоматичних  
пристроїв зчитування і передавання інформації у вигляді масивів, 
що зберігаються в БД; 

⎯ діалогові процедури оброблення інформації, якщо задача 
припускає діалоговий режим оброблення інформації; 

⎯ методика розв’язання задачі, її математична модель і алго-
ритм; 

⎯ проблеми захисту інформації від руйнування. 
Вивчення задачі за названими вище питаннями передбачають 

державні стандарти з опису постановки інформаційного забезпе-
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чення й алгоритму розв’язання задачі. Підходи до послідовності 
виконання функціонального аналізу задачі можуть бути різні за-
лежно від поставлених цілей і факторів, що враховуються. 

На практиці найчастіше застосовується підхід, за якого розроб-
лення починається з вивчення вихідних повідомлень. При цьому 
разом із замовником (користувачем) узгоджуються й уточнюються 
всі деталі, пов’язані з вихідними повідомленнями: форма пода-
вання та їх зміст, строки видачі, порядок використання. Узгодже-
ні форми вихідної інформації потім затверджуються і слугують 
відправним документом для подальшої розробки основних  
елементів задачі: інформаційного забезпечення, алгоритму, про-
грамних засобів і т. ін. 

Розробка задачі з вивчення масивів інформаційної бази, пер-
винних документів і процедур уведення вихідних даних найчас-
тіше практикується для організацій, на яких функціонує розвине-
на система оброблення інформації та створена інформаційна 
база. Вивчення наявної інформаційної бази в цьому разі дозволяє 
виявити, наскільки вона відповідає змісту досліджуваної задачі. 
При цьому необхідно прагнути, щоб методика розв’язання задачі 
якнайповніше враховувала зміст наявних масивів та інформаційні 
потоки без кардинальних їх змін. 

Потім розробник переходить до вивчення вихідних повідом-
лень і алгоритму розв’язання задачі. Такий перехід придатний 
для задач, в яких як вхідні дані використовуються в основному 
масиви постійної інформації під управлінням конкретної СУБД. 

Багато економічних задач потребують підходу, за якого роз- 
роблення починається з вивчення алгоритму отримання результатної 
інформації. Це стосується задач, які потребують складних матема-
тичних і логічних перетворень, наприклад, оптимізаційних задач, 
факторного аналізу, розрахунку заробітної плати і т. ін. 

На вибір того чи іншого підходу до проведення функціонально-
го аналізу задачі впливають такі фактори: характер функцій, що 
реалізуються під час розв’язання задачі, розмір задачі, зміст інфор-
маційної бази і т. ін. Наприклад, задачі зі складання фінансової чи 
стратегічної звітності доцільно розробляти на основі аналізу вихід-
них повідомлень, а задачі з розрахунку заробітної плати — на ос-
нові аналізу алгоритму отримання результатної інформації. 

У процесі аналізу задачі також необхідно визначити витрати 
машинного часу для реалізації її на ЕОМ. 

Сукупні витрати часу на оброблення інформації за допомогою 
ЕОМ (Ts) визначаються додаванням витрат часу на виконання 
ручних, машинно-ручних і автоматичних операцій: 
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,arrs TTTT ++=   

де Тr — час на виконання ручних операцій; Tr — час на вико-
нання машинно-ручних операцій; Та — час на виконання автома-
тичних операцій. 

Час, необхідний для автоматичного оброблення інформації, 
визначається за формулою 

,cwova TTTTT −++=  

де Tv — час уведення інформації в ЕОМ; To — час на оброблення 
інформації в машині (час підрахунку показників); Tw — час виве-
дення результатної інформації; Tc — машинний час, упродовж якого 
блоки введення, арифметичний і виведення працюють одночасно. 

Машинний час для уведення інформації в ЕОМ визначається 
за формулою 
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де Vvi — обсяг інформації, що вводиться через і-й пристрій; Svi — 
швидкість уведення інформації на і-му пристрої; n — кількість 
пристроїв уведення. 

Час на арифметичне і логічне оброблення інформації визнача-
ється за формулою 
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де Na — кількість операцій, що виконуються арифметичним 
пристроєм, у приведених до додавання діях. Коефіцієнти при-
ведення дій в арифметичному пристрої дорівнюють: додавання 
і віднімання — 1,0; множення — 1,75; ділення — 4,0; логічні 
операції — 0,6; ta — середній час виконання однієї операції з 
урахуванням часу звернення до оперативної пам’яті; Kzj — кіль-
кість звернень до j-го зовнішнього запам’ятовуючого пристрою;  
Тzj — середній час звернення до j-го зовнішнього пристрою; m — 
кількість зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв. 

Час для виведення інформації можна визначити за формулою 
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де Vwl — обсяг інформації, що виводиться через l-й пристрій;  
Swl — швидкодія l-го пристрою; k — кількість пристроїв виведення. 
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Загальна формула має такий вигляд: 
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Побудова схеми алгоритму розв’язання задачі на ЕОМ є завер-
шальним станом функціонального аналізу задачі на предмет її ав-
томатизації. Схема повинна відображати послідовність реалізації 
алгоритму задачі на ЕОМ і виконуватись у вигляді окремих блоків 
(модулів). 

Необхідність розподілу задачі на модулі, кожен з яких приз-
начений для виконання відповідної функції задачі, визначається 
такими факторами: наочністю алгоритму, спрощенням і приско-
ренням розроблення програм за рахунок розподілу робіт з підго-
товки окремих модулів між виконавцями, спрощенням настройки 
й експлуатації програм, полегшенням знаходження і виправлення 
помилок, ширшою можливістю підключення типових програм-
них модулів і т. ін. 

Основними критеріями розподілу задач на модулі можуть слу-
гувати показники складності та розміру задачі (кількість машин-
них команд, виконуваних функцій, обсяг оброблюваної інформації 
та ін.), територіальна розподіленість процедур оброблення, кіль-
кість використовуваних масивів, наявність готових ППП і т. ін.  

Універсального способу розподілу задач на модулі не існує. 
На практиці використовуються два способи розподілу задач на 
модулі: за функціями, що реалізуються задачею, і за функціями 
оброблення даних. 

Сутність першого способу в тому, що модулі виділяються, ви-
ходячи з функцій, виконуваних під час розв’язання задачі. На-
приклад, уведення масиву договорів на відвантаження готової 
продукції, реєстрація відвантаження готової продукції, реєстра-
ція документів на оплату продукції, обчислення і друк машиног-
рам про реалізовану продукцію. У цьому разі задача буде поділе-
на на чотири зазначені блоки. 

Другий спосіб полягає в тому, що розподіл задач на блоки 
здійснюється на основі функцій оброблення даних (уведення і кон-
троль інформації, сортування, злиття, арифметичні розрахунки 
і т. д.). Програмні модулі такої схеми орієнтовані на реалізацію 
спеціалізованих функцій оброблення, що зручно під час ство-
рення й експлуатації машинних програм. 

Технічна підготовка виробництва (ТПВ) на промислових 
підприємствах і у виробничих корпораціях є комплексом робіт, 
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що охоплює наукові дослідження, проектування виробів і техно-
логічних процесів їх виробництва, а також організаційно-планові 
заходи, виконувані при впровадженні у виробництво нових тех-
нічних розробок. 

Розробники автоматизованих систем найчастіше визначають 
ТПВ поряд із плануванням і обліком виробництва як функціональну 
підсистему АСУП. Такий підхід до визначення місця ТПВ в АСУП 
приводить до розгляду її як складової частини системи управлін-
ня підприємством. Проте на відміну від управлінської праці, про-
дуктом якої є інформація, необхідна для управління виробницт-
вом, праця конструкторів, технологів та інших працівників, 
зайнятих створенням нових виробів і технологій виробництва, 
затрачається безпосередньо у виробництві матеріальних благ. Ця 
праця є специфічною за своєю цілеспрямованістю, результатами і 
формою організації. Продуктом її є ескізи, креслення, моделі, 
тобто науково-технічна інформація. Особливість цієї інформації 
полягає в тому, що, на відміну від управлінської інформації, вона 
не справляє цілеспрямованого впливу на виробничі колективи, а 
є чинником виробництва й надалі втілюється в матеріальні блага 
чи послуги. Власне кажучи, ця інформація представляє продук-
цію підготовчого цеху — необхідної ланки виробництва. 

Отже, ТПВ у частині виконання дослідницьких робіт, ство-
рення і впровадження у виробництво нової техніки, удоскона-
лення виготовлених виробів і технологій їх виготовлення є стадією 
виробничого процесу. Звідси випливає, що ТПВ, що виокремила-
ся в результаті поділу розумової праці, набуває природної форми 
суспільної праці, а будь-яка безпосередня суспільна чи спільна 
праця, здійснювана в порівняно великому масштабі, має більшою 
чи меншою мірою потребу в керуванні. Тому необхідно створити 
власний керуючий комплекс ТПВ. Таким чином, ТПВ необхідно 
розглядати як кібернетичну систему, що складається з керованої 
та керуючої частин-підсистем. 

Керуюча частина ТПВ — це сукупність методів управління, 
реалізованих людьми на основі використання засобів обчислю- 
вальної техніки й математичного апарату. Основна мета функціо-
нування керуючого комплексу — забезпечити за обмежених ре-
сурсів виконання й освоєння у виробництві в мінімальний термін 
наукових і проектно-технічних розробок. Координація процесів 
підготовки виробництва здійснюється через функції управління: 
нормування, планування, облік і контроль, аналіз і регулювання. 
За цими функціями розглядаються задачі управління технічною 
підготовкою виробництва. На підприємстві перспективний план 



 49 

ТПВ складається на основі координаційного плану розвитку га-
лузі. При цьому за допомогою ЕОМ розглядаються такі задачі: 
визначення складу і параметрів робіт ТПВ, оптимізація термінів 
їх виконання, формування планових завдань виконавцям, розра-
хунок потреби на програму ТПВ основних фондів, матеріальних, 
трудових і грошових ресурсів. 

Поточне планування ТПВ здійснюється на основі показників 
перспективного плану, а завдання виконавцям даються з ураху-
ванням виконання робіт за попередні періоди. 

Завданням обліку як функції управління ТПВ є концентрація  
даних про виконані роботи і фактичні витрати трудових ресурсів 
на освоєння науково-технічних розробок.  

Керована частина — це виробничий процес, що є комплексом 
робіт зі створення і впровадження у виробництво нової техніки, 
удосконалення виготовлених виробів і технології їх виготов- 
лення. Він складається з науково-дослідних робіт (НДР), конс-
трукторської підготовки виробництва (КПВ) і технологічної під-
готовки виробництва (ТлПВ). Результати розв’язання задач на 
цих стадіях використовуються в АСУП для нормування і регла-
ментування керованих процесів. Слід зазначити, що НДР, КПВ і 
ТлПВ можуть бути виділені в локальні підсистеми, у кожній з 
яких за допомогою обчислювальної техніки зважується визначе-
ний комплекс задач. 

На стадії ТлПВ за допомогою обчислювальної техніки вико-
нуються: 

1. Автоматизація проектування технологічних процесів. У цьому 
напрямку можна виокремити комплекси задач з автоматизації про-
ектування маршрутів складання, технологічних маршрутів, по-
будованих на основі типізації, технології механічного оброб-
лення деталей (за видами оброблення і типами деталей), 
технологічних процесів оброблення тиском, розкроювання лис-
тового матеріалу. 

2. Автоматизація проектування технологічного оснащення. 
Задачі поділяються за видами оснащення. 

3. Автоматизація розрахунків нормативної потреби в основ-
них фондах і виробничих площах, зокрема розрахунок часу робо-
ти устаткування при виготовленні одиниці виробу. 

4. Автоматизація розрахунків нормативної витрати матеріаль-
них і енергетичних ресурсів, включаючи задачі з розрахунку нор-
мативної витрати основних і допоміжних матеріалів на виготов-
лення деталей, складальних одиниць і виробів. Сюди ж належать 
розрахунки нормативної потреби інструмента і спецоснащення,  
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а також нормативні показники споживаної електроенергії на ви-
готовлення одного виробу. 

5. Автоматизація розрахунків трудових норм і нормативів, 
включаючи задачі з розрахунку нормативної трудомісткості виго- 
товлення виробів, розрахунку питомої ваги застосовуваних норм 
витрат праці, оброблення даних про зміни трудових нормативів. 

6. Автоматизація розрахунків нормативної собівартості виро-
бів і їхніх елементів. 

У результаті розв’язання за допомогою обчислювальної техні-
ки задач частини ТПВ складаються конструкторські, технологіч-
ні, інші первинні та зведені документи, а також формуються ма-
сиви з інформацією, що регламентує норми витрати ресурсів і 
процеси виробництва виробів. 

Інформаційна база задач ТПВ. Під час розв’язання задач 
ТПВ використовуються такі нормативні та довідкові дані: 

⎯ поопераційні норми витрат праці на виготовлення деталі (ticopr); 
⎯ поопераційний час роботи інструмента (ticol);  
⎯ поопераційні норми витрати основних і допоміжних мате-

ріалів (micoj); 
⎯ площі деталей, оброблювані за типовими технологічними 

процесами (sico); 
⎯ поопераційні норми часу роботи устаткування під час виго-

товлення деталей (tico); 
⎯ застосовність деталей, складальних одиниць і покупних 

комплектуючих виробів у складальних одиницях (Nvg; Ngi; Ngj);  
⎯ питомі норми витрати матеріалів на одиницю площі деталі 

з лакофарбовим і гальванопокриттям (Yj  ); 
⎯ норми стійкості інструмента (tе); 
⎯ погодинні тарифні ставки (Rr); 

⎯ ефективний фонд часу роботи одиниці устаткування )( 
cF , 

первісна вартість і норма амортизації 
cC(  і )

cA ; 

⎯ коефіцієнти накладних витрат (Ксе). 
Як похідну інформацію використовують зведені показники, роз-

раховані під час розв’язання задач ТПВ і записані в базу даних. До 

таких показників належать: зведена застосовність деталей і складаль-

них одиниць у виробі (Nfi; Nfg); розмір нормативної партії деталей і 

складальних одиниць (Nci; Ncg); зведені витрати матеріальних (Mfcj), 

трудових (Tfcpr) ресурсів; зведений час роботи устаткування й ін-

струмента під час виготовлення виробу ;(T
fc   Tfcl). 
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Алгоритми розв’язання задач 

Розрахунок складу виробів. Розрахунок складу виробів по-
лягає в тому, що на основі вихідних даних про безпосередню за-
стосовність елементів (деталей і складальних одиниць), що вхо-
дять у складальні одиниці, визначається зведена застосовність 
цих елементів у виробі. Під виробом розуміється будь-яка скла-
дальна одиниця, про структуру якої варто одержати інформацію. 
Складовими частинами виробу є деталі та складальні одиниці 
власного виробництва й покупні елементи. 

Структура виробу може бути подана у вигляді спрямовано-
го графа (рис. 3.1). Вершинами графа є складальні одиниці, в 
які входять деталі (i), покупні елементи (j) і складальні одини-
ці (g) менш складної конструкції. На дугах графа вказується 
пряма застосовність деталей і складальних одиниць. Структуру 
виробу можна розподілити за ступенями входження, що харак-
теризує послідовність входження деталей і складальних оди-
ниць у виріб. 
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Рис. 3.1. Структурна схема виробу f 
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У наведеному прикладі (див. рис. 3.1) пряма застосовність деталі i 
у виробі f = 3 шт., а її зведена застосовність fi = 80 шт. Розрахову-
ється зведена застосовність деталі i у виробі f у такий спосіб: 

Nfi = аif + aig1Nfg + aig5Nfg5 + aig6Nfg6 + aig7Nfg7; 

80 = 3 + 32 + 4(12) + 3(23) + 3(23) + (312 + 13). 

Загальна формула розрахунку має такий вигляд:  


=

=
n

g
fgigfi NQN

1

.  

Результати машинного оброблення інформації з розрахунку 
складу виробів фіксуються в табуляграмах і базі даних. Складені 
табуляграми використовуються конструкторським бюро, технологіч-
ними службами, планово-диспетчерським відділом та іншими під-
розділами підприємства. Зафіксована в базі даних вихідна інформа-
ція про склад виробів буде використана під час розв’язання задач 
технічної підготовки виробництва, поточного й оперативного пла-
нування, а також під час обліку й аналізу використання виробничих 
ресурсів. Періодичність розв’язання задачі визначається стійкістю 
номенклатури і структури виробів, що випускаються. Як правило, 
розрахунок складу виробу виконується на підприємстві не рідше 
ніж один раз на квартал. 

Після розрахунку зведеного застосування деталей, складаль-
них одиниць і покупних комплектуючих елементів у виробі роз-
раховуються зведені норми витрат ресурсів на одиницю виробу й 
нормативна собівартість виробу. 

Розрахунки здійснюються за такими алгоритмами: 
Розрахунок норм часу роботи устаткування на одиницю виро-

бу )(T
fc здійснюється за формулою 

  =
i

ikofifc tN
0

,T  

де tico  — час роботи -го устаткування при виготовленні і-ї де-
талі в с-му цеху на о-й технологічній операції; Nfi — зведене за-
стосування і-х деталей у f-му виробі. 

Розрахунок норм витрат основних матеріалів на одиницю ви-
робу (Мfсj) здійснюється за формулою 

,M
0

icoj
i

fifcj mN=  
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де micoj — норма витрат j-го матеріалу на виготовлення і-ї деталі 
в с-му цеху на о-й технологічній операції. 

Норма витрат матеріалів на гальванічні та лакові покриття де-
талей, що обробляються за типовими техпроцесами, розрахову-
ється за формулою 


 


=

i
jicofifcj YSN ,Mmex  

де mex
fcjM — норма витрат j-го матеріалу на покриття f-го виробу в 

с-му цеху; Sico — площа і-ї деталі, що обробляється в с-му цеху 
на о-й технологічній операції за типовим -м техпроцесом; Yj — 
питома норма витрат j-го матеріалу на покриття одиниці площі 
деталі, що обробляється за типовим -м техпроцесом.  

Розрахунок норм витрат матеріалів у груповій (зведеній) но-
менклатурі на одиницю виробу розраховується за формулою  

,MM 


 =
jj c

fcjjf  

де jf M  — норма витрати на f-й виріб матеріалу j в позиції зведе-

ної номенклатури; Mfcj — норма витрат j-го матеріалу в специфі-
кованій номенклатурі на f-й виріб в с-му цеху. 

Інформація про належність j-го матеріалу до j-ї позиції зведе-
ної номенклатури (jj), а також найменування j-ї позиції матері-
алу містяться в масиві — довіднику відповідності специфікованої 
номенклатури зведеній. 

Виконання розрахунку потреби в різальному й допоміж-
ному інструменті, у штампах, прес-формах і пристосуваннях, 
а також у вимірювальному інструменті. Методика розрахунку 
нормативної потреби кожного з названих видів технологічного 
оснащення має свої особливості. Так, у групах різального інстру-
менту потреба визначається на основі часу його роботи і стійкос-
ті, а у групі спеціального технологічного оснащення — з ураху-
ванням кількості робочих місць і деталей, що одночасно виготов-
ляються штампом. 

Задача розв’язується щоразу при запуску нових виробів у ви-
робництво і не рідше ніж один раз на рік по виробах, що випус-
каються. 

Потреба в різальному інструменті розраховується за формулою 

=
i l

icolfi

fcl
t

tN
I

0 60
, 
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де Ifcl — кількість l-го інструменту на виготовлення одиниці f-го ви-
робу в с-му цеху; ticol — час роботи l-го інструмента на виготовлен-
ня і-ї деталі в с-му цеху на о-й технологічній операції (хв); tl — нор-
ма стійкості l-го інструмента (max кількість годин, що може  
відпрацювати інструмент). 

Потреба в штампах, прес-формах і ливарних формах шип
fclI   

розраховується за формулою 

,
Ксто

шип

ll

fi

fcl
t

N
I =  

де Nfi — кількість і-х деталей у f-му виробі; сто
lt  — стійкість техно-

логічного оснащення; Кl — кількість деталей, які одночасно виготов-
ляються на технологічному оснащенні (наприклад, штампі). 

Нормативна трудомісткість виготовлення виробу за професія-
ми і розрядами робіт (Tfcpr), а також заробітна плата (Зfcpr) розра-
ховуються за такими формулами: 

=
i o

icoprfi

fcpr

tN
;

60
T  

rfcprfcpr RTЗ = , 

де ticopr — нормативний час роботи працівника p-ї професії r-го 
розряду при виготовленні і-ї деталі в с-му цеху на о-й технологіч-
ній операції (хв); Rr — погодинна тарифна ставка r-го розряду 
роботи. 

Підсистема техніко-економічного планування. Основне 
призначення цієї підсистеми — автоматизоване розв’язання ком-
плексів задач, пов’язаних із плановими розрахунками показників 
виробництва й випуску продукції, а також основних засобів і ви-
робничих площ, матеріальних і енергетичних, трудових і фінан-
сових ресурсів, потрібних для виконання поточних річних планів. 

Під час розроблення річного плану економічного й соціально-
го розвитку складаються такі основні комплекси задач: 
• з формування чи уточнення основних показників річного 

плану на найважливіші види продукції в натуральному вираженні 
за розгорнутою номенклатурою. Маються на увазі різноманітні 
розрахунки плану (за достатнього обґрунтування і збалансуван-
ня), а потім вибір такого варіанта плану, який би базувався на оп-
тимальному використанні наявних ресурсів, підвищенні продук-
тивності праці та зниженні собівартості продукції, що випус-
кається. До них належать розрахунки з визначення обсягів 
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реалізованої продукції в діючих оптових цінах, а також обсягів і 
показників зростання продукції вищої категорії якості; 

• розукомплектовування показників річного плану на кварталь-
ні. При цьому встановлені показники квартальних планів мають 
ґрунтуватися на ритмічній роботі підприємства протягом року, оп-
тимальному використанні виробничих потужностей і наявних ре-
сурсів. Крім того, показники квартальних планів мають бути роз-
раховані пропорційно кількості робочих днів у кварталі та з 
урахуванням темпів зростання випуску продукції; 

• визначення необхідних для виконання плану виробничих по-
тужностей (устаткування, виробничих площ). Спочатку ці розра-
хунки роблять для проектів плану, а потім на основі затверджених 
показників визначають потреби в потужностях. Після зіставлення 
показників розрахункових потужностей з фактичною їх наявністю 
планують заходи щодо усунення диспропорцій; 

• визначення потреби в трудових ресурсах і фонді заробітної 
плати на виконання плану. Отримані показники потім зіставля-
ють з фактичною (передбачуваною) наявністю робочої сили за 
професіями і розрядами. У разі невідповідності цих даних скла-
дають плани заходів щодо підготовки відсутніх кадрів, підви-
щення кваліфікації наявних працівників; 

• розрахунку потреби в матеріальних і енергетичних ресурсах 
на виконання плану. Це розрахунки необхідних основних і допо-
міжних матеріалів, покупних напівфабрикатів і комплектуючих 
елементів, електроенергії, палива і т. д. У процесі розрахунків 
установлюють потребу в цих ресурсах не тільки в натуральному 
(кількісному), а й у вартісному вираженні. Наявність зазначених 
показників дозволить вчасно (у необхідній кількості і за конкрет-
ною номенклатурою) укласти договори на їхнє постачання і, от-
же, позбавить підприємство від замовлень непотрібних наймену-
вань і кількостей матеріальних цінностей; 

• визначення інших показників витрат, необхідних для вико-
нання плану. До них належать розрахунки планових коштів на 
модернізацію устаткування, реконструкцію виробництва, розра-
хунки планових сум прибутку, амортизаційних відрахувань і пла-
ти за основні виробничі фонди й нормовані оборотні кошти, ко-
шторисів загальноцехових і загальнозаводських витрат і т. д.; 

• установлення планової собівартості одиниці продукції, що 
випускається (послуг, що виробляються) за економічними елемен-
тами витрат по калькуляційних статтях з урахуванням специфіка-
цій споживаних матеріалів, покупних напівфабрикатів і комплек-
туючих елементів на одиницю продукції чи послуг. 
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Для розв’язання задач річного планування як вхідні викорис-
товуються дані, зафіксовані в таких масивах: 

контрольні цифри планового виробництва готової продукції 
y
fX( ; ;)y

fC  показники нормативних витрат часу роботи основного 

устаткування на виготовлення одиниці продукції в цеху (Tfc); 
показники нормативної витрати матеріалів на виготовлення оди-
ниці продукції в цеху (Mfcj); показники нормативних витрат праці 
основних робітників за професіями і розрядами на виготовлення 
одиниці продукції в цеху (Tfcpr); показники прибутку зведеної со-
бівартості одиниці продукції (Пf; Cf); показники ефективного фон-
ду часу роботи одиниці виробничого устаткування на рік і кварта-

ли );( h
cF


 показники фактичної наявності устаткування на початок 

нового періоду );(
ncK


 показники ефективного фонду часу роботи 

основного робітника на рік і місяці року );(Фh
cp  показники фактич-

ної наявності основних робітників на початок планового періоду 
(Lcpt); тарифні ставки робітників відповідних розрядів (Rr). 

Технологія автоматизованого розв’язання задач з ТЕП має такий 
вигляд. На першому етапі розв’язуються задачі пошуку оптималь-
ного плану випуску продукції за різними критеріями (max прибут-
ку, min собівартості тощо). На другому етапі проводяться уточнені 
розрахунки потреби у виробничих ресурсах для виконання плану. 

Алгоритми розв’язання задач 

Розрахунок плану виробництва і випуску продукції. Алго-
ритми розрахунку зводяться насамперед до визначення оптималь-
них показників виробництва й випуску продукції на плановий пе-
ріод (рік, квартал).  

Якщо як цільову функцію вибрати max прибутку, то матема-
тична модель у найпростішому вигляді буде такою: 
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де Пf — прибуток від одиниці f-го виробу; 
n

fX  — оптимальний 

план випуску f-х виробів в n-й плановий період (рік, квартал); 

,n
fX  n

f
X
~

 — відповідно нижня (директивна цифра) і верхня 

(портфель замовлень) межі по випуску f-ї продукції; 
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β 
 — показники інформаційної бази, які 

наведені вище (n — інвентарний номер устаткування, t — табель-
ний номер робітника). 

Розрахунок планової потреби основних засобів і виробни-
чих площ. Розрахунки зводяться насамперед до визначення пла-
нової потреби основного виробничого устаткування і виробничих 
площ, необхідних для виготовлення запланованої продукції. 

Планова потреба в устаткуванні розраховується за формулою 
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де n
cК   — планова кількість  -го устаткування для виконання 

виробничої програми с-го цеху в n-му періоді; Tfc — нормативна 
трудомісткість виготовлення одиниці f-го виробу в с-му цеху на 

 -му устаткуванні; n
cF   — ефективний фонд часу роботи -го 

устаткування в n-му періоді; c  — коефіцієнт виконання норм 

виробітку на -му устаткуванні с-го цеху. 
Розрахунки планової потреби матеріалів. Розрахунок про-

водиться за такими формулами:  
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де n
cjM — планова потреба в j-му матеріалі в специфікованій но-

менклатурі c-го цеху на виконання виробничої програми n-го пе-
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ріоду; Mfcj — норма витрат j-го матеріалу в специфікованій номен-

клатурі на виготовлення одиниці f-го виробу в с-му цеху; 
n

cjS  —  

вартість планової потреби j-х матеріалів; jC  — ціна за одиницю  

j-го матеріалу; n
jM  — планова потреба в j  матеріалі в груповій 

(зведеній) номенклатурі в n-му періоді. 
Розрахунок планової потреби трудових ресурсів. Основ-

ними задачами, розв’язуваними в цьому блоці машинним спо-
собом, є розрахунки планової потреби в основних робітниках 
основного виробництва, необхідних для виконання річного і 
квартального планів виробництва й випуску продукції, а також 
потрібного для цього фонду заробітної плати. 

Розрахунок виконується за такими формулами: 
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де 
h

cprL  — планова потреба в робітниках p-ї професії r-го розряду в 

n-му періоді; Tfcpr — нормативна трудомісткість виготовлення оди-
ниці f-ї продукції; n

cpФ  — ефективний фонд часу одного робітника 

p-ї професії в n-му періоді; ср — коефіцієнт виконання норм виро-

бітку робітниками p-ї професії в с-му цеху; n
cprЗ  — планова потреба 

основної заробітної плати на виконання виробничої програми в  
n-му періоді; Rr — погодинна тарифна ставка робітників r-го розряду. 

Оперативно-виробниче планування (ОВП) є центральною 
ланкою в системі управління виробництвом, оскільки забезпечує 
конкретизацію і досить точну прив’язку до календарних періодів 
робіт, що гарантують виконання підприємством основних розді-
лів техпромфінплану. 

В умовах АСУП підсистема ОВП покликана забезпечити ав-
томатизоване розв’язання комплексу задач, пов’язаних з опера-
тивними плановими розрахунками виробництва й випуску про-
дукції, основних засобів і виробничих площ, матеріальних і 
енергетичних, трудових і грошових ресурсів, а також довести до 
виконавців установлені завдання на проміжки часу коротші, ніж 
за поточного техніко-економічного планування, і створити умови 
для їх виконання. 
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Основними плановими періодами підсистеми ОВП є місяць, 
декада, доба і зміна. В умовах використання ЕОМ оперативні зав-
дання можуть розроблятися і на коротші терміни, наприклад на 
годину. При цьому всі розрахунки з планування мають становити 
єдину систему і випливати один з іншого, тобто оперативний 
план повинен являти собою деталізацію річного плану як за пері-
одами (місяцями, декадами, добою та змінами), так і за одиниця-
ми (деталеопераціями, складальними одиницями) і виконавцями 
(ділянками, бригадами, робочими місцями). Отже, ОВП є тим ін-
струментом, за допомогою якого показники поточного техніко-
економічного планування (бізнес-плану) доводяться до виконав-
ців. У зв’язку з цим підсистема ОВП повинна широко використо-
вувати дані, отримані в процесі розрахунку показників річних і 
квартальних планів випуску продукції, та забезпечувати випуск 
цієї продукції необхідними ресурсами (основними виробничими 
фондами, матеріальними, трудовими і грошовими ресурсами). 

В умовах автоматизованого оброблення інформації оперативні 
плани розробляються як у загальнозаводському масштабі (між-
цехове планування), так і на рівні окремих цехів (внутрішньоце-
хове планування). 

Міжцехове планування забезпечує доведення плану виробни-
цтва до цехів підприємства і погоджує плани в такий спосіб, щоб 
усі виробничі ланки працювали синхронно. Вихідною базою мі-
жцехового планування є зведений календарний план випуску 
продукції підприємством і нормативно-довідкова інформація, а 
результатом — показники цехових програм виготовлення дета-
лей і складальних одиниць, завантаження устаткування, календар-
но-планових нормативів руху виробництва, планів по праці, ма-
теріальних і грошових ресурсах. 

Внутрішньоцехове планування являє собою процес подальшої 
деталізації міжцехових планів і формування завдань для окремих 
ділянок, бригад, робочих місць. Розрахунки внутрішньоцехових 
планів базуються на показниках цехових програм і нормативно-
довідкової інформації. 

Особливо складна і трудомістка організація внутрішньоцехо-
вого оперативного планування, яке є останньою, нижчою ланкою 
внутрішньозаводського планування, що забезпечує розробку 
конкретних планових завдань для виробничих ділянок і доведен-
ня їх до виконавців. Саме тут, на ділянках і робочих місцях, ор-
ганізується робота з виконання виробничого плану й у процесі ви-
робництва перевіряється точність і обґрунтованість доведених до 
цеху планів випуску деталей і складальних одиниць. Тому під час 
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розроблення місячних програм для ділянок оперативно-вироб-
ничі плани уточнюються та коригуються з урахуванням фактич-
ного стану виробництва і тільки потім доводяться до виконавців. 
Отже, при організації автоматизованого оброблення інформації з 
ОВП особливу увагу необхідно приділяти питанням методологіч-
ної й інформаційної єдності планових і облікових задач, органі- 
зації збирання й оброблення первинної інформації про хід вироб-
ництва. 

Нині у зв’язку з широким упровадженням економіко-матема-
тичних методів і ЕОМ особливо актуальне питання оптимізації опе-
ративних планів, що вимагає переходу від одноваріантного до різ-
номанітного планування з подальшим вибором з усіх можливих 
планів найкращого для даних умов. 

Застосування сучасного математичного апарату й обчислюваль-
ної техніки дозволяє визначити такі оптимальні параметри: черго-
вість запуску різних видів деталей у виробництво; розмір партій 
оброблюваних деталей кожного виду; технологічні маршрути ру-
ху деталей у процесі їх оброблення; режим роботи кожного виду 
устаткування. Це дає можливість установити такий режим роботи 
кожної ділянки й цеху в цілому, за якого план випуску готової 
продукції буде цілком забезпечений необхідною кількістю дета-
лей і складальних одиниць за мінімальної суми витрат на весь 
плановий період. 

На організацію оперативного планування, склад задач і мето-
ди їхнього розв’язання значною мірою впливає тип виробництва 
(одиничне, дрібносерійне, великосерійне чи масове). 

В одиничному виробництві ОВП полягає в тому, щоб забезпе-
чити своєчасний початок робіт над кожним замовленням і вико-
нання його у встановлений термін за рівномірного завантаження 
виробничих підрозділів. 

У серійному виробництві вироби випускаються серіями, а де-
талі обробляються партіями. Оброблення деталей виконується 
постійно на заздалегідь визначених робочих місцях. Важливою 
особливістю цього типу виробництва є те, що кількість техноло-
гічних операцій перевищує кількість робочих місць, а отже, пра-
цювати потрібно у певній послідовності, чергуючи оброблення 
партій різних деталей. Створення оптимальної послідовності та 
періодичності оброблення деталей і випуску виробів — основне 
завдання ОВП на підприємствах із серійним виробництвом. 

Масове виробництво дозволяє забезпечити безперервність ру-
ху оброблюваних деталей по операціях, підкоряючи цей рух за-
даному ритму. 
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Кожне із зазначених типів виробництва впливає на вибір тієї чи 
іншої системи оперативного-виробничого планування, до яких на-
лежать: позаказна, складська, машинно-комплектна, комплектно-
вузлова, комплектно-групова, Р-Г чи розрядна, умовно-комплект-
на, стандартплан і подетальна. 

Вибираючи системи ОВП в умовах АСУП, крім типу вироб-
ництва необхідно враховувати номенклатуру виробів та їхню 
структуру, повторюваність і трудомісткість виготовлення дета-
лей і складальних одиниць, тривалість виробничого циклу. 

Досвід свідчить, що в умовах АСУП найдоцільніше застосовува-
ти подетальну систему планування. Основною планово-обліковою 
одиницею цієї системи є деталь (складальна одиниця). Система має 
низку переваг, головною з яких є планування виробництва в нату-
ральних (не в умовних) показниках. Таке планування здійснюється 
в реальному масштабі часу і зрозуміле не тільки для фахівців, а й 
для робітників. Крім того, ця система дозволяє враховувати специ-
фіку різних типів виробництва конкретизацією чи розширенням 
планових завдань стосовно такої планово-облікової одиниці, як де-
таль (складальна одиниця). Так, для масового і великосерійного ви-
робництв плани конкретизуються до деталі-операції та формуються 
з урахуванням ритму роботи виробничого підрозділу й максималь-
ного завантаження устаткування, тим часом як у серійному й оди-
ничному виробництвах плани задаються в кількості деталей, скла-
дальних одиниць чи виробів, що підлягають випуску. 

Оперативно-виробниче планування, в основі якого лежить по-
детальна система, в умовах АСУП машинним способом дозволяє 
реалізувати такі задачі: 

• з оптимального розподілу об’ємних показників квартального 
плану випуску продукції, виконуваних робіт і послуг, що вироб-
ляються для реалізації за місяцями; 

• календарно-планових нормативів; 
• плану виробництва деталей (складальних одиниць) по цеху 

на місяць; 
• графіків запуску-випуску деталей (складальних одиниць) по 

цеху на місяць; 
• планової потреби основних фондів і виробничих площ по 

цеху на місяць; 
• планової потреби основних і допоміжних матеріалів, покуп-

них комплектуючих виробів і деталей, необхідних для виконання 
місячних виробничих програм цехів; 

• планової потреби в інструменті на виконання місячних ви-
робничих програм цехів; 
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• планової трудомісткості та фонду заробітної плати, необхід-
них для виконання місячних виробничих програм цехів; 

• показників плану по грошових ресурсах на місяць. 
Автоматизоване розв’язання зазначених задач дає можливість 

значно скоротити витрати ручної праці управлінського персоналу 
на підготовку планової інформації, підвищити оперативність і 
ефективність управлінських рішень на основі досконально роз-
роблених планів. 

Технологія автоматизованого розв’язання задач з ОВП буду-
ється так: спочатку розраховуються календарно-планові норма-
тиви й подетальна програма цеху на місяць, потім складається 
графік запуску й випуску деталей цехом, а після цього форму-
ються плани потреби у виробничих ресурсах на програму. 

Розрахунок календарно-планових нормативів. До календар-
но-планових нормативів належать: нормативний розмір партії дета-
лей (складальних одиниць), що запускаються у виробництво; трива-
лість виробничого циклу оброблення партії деталей (складальних 
одиниць) і випередження їхнього запуску; розміри заділів деталей 
(складальних одиниць). Ці показники є основними під час розробки 
оперативних планів виробництва, дають змогу організувати пого-
джену роботу кожної ділянки, цеху й підприємства в цілому. 

Автоматизоване розв’язання цієї задачі дозволить об’єднати в 
єдину систему весь комплекс розрахунків щодо узгодження тер-
мінів запуску кожної партії деталей (складальних одиниць) з тер-
мінами подачі їх на збирання, визначення економічно вигідних  
розмірів незавершеного виробництва, запасів сировини й матері-
алів, показників використання устаткування і т. ін. 

Розглянемо математичні алгоритми розрахунку зазначених 
показників. 

Розрахунок нормативного розміру партії деталей (складаль-
них одиниць). Сутність розрахунку нормативного розміру партії 
деталей (складальних одиниць) полягає у визначенні такої еко-
номічно обґрунтованої партії, що мінімізує суму витрат на вироб-
ництво і збереження продукції, що особливо важливо для вели-
косерійного й серійного виробництв. 

Нині відомі різні методи розрахунку раціональних розмірів 
партії деталей (складальних одиниць), що різняться за ступенем 
складності й точності. Однак на практиці найчастіше використо-
вується один зі спрощених методів, який полягає в тому, щоб ча-
стка підготовчо-завершального часу стосовно штучного часу на 
всю партію деталей (складальних одиниць) не перевищувала ви-
значеного й заздалегідь установленого коефіцієнта К. 
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де Hic — нормативний розмір партії деталей; пз
icot  — підготовчо-

завершальний час на налагодження устаткування по провідній 

операції (о-й) для і-ї деталі в с-му цеху; шт
icot  — штучний час по 

провідній операції; К — коефіцієнт підготовчо-завершального 

часу щодо штучного на партію деталей. Він вибирається в інтер-

валі 0,03  К  0,12 з урахуванням конкретного виробництва.  
Розрізняють тривалість виробничого цеху в межах одного ци-

клу й у масштабі заводу, якщо деталь (складальна одиниця) оброб-
люється в кількох цехах підприємства. В останньому випадку 
тривалість називають випередженням випуску партії деталей. 

Тривалість виробничого циклу й випередження за послідовно-
го руху деталей (складальних одиниць) розраховується за форму-
лами: 

;H
1

1010

пз

10

шт

−

=



==

+=
m

o
ico

mm

icoicic tttT  

,
1


=

=
n

c
icic TQ  

де Tic — тривалість виробничого циклу виготовлення партії і-х 
деталей в с-му цеху; o

icot  — міжопераційний час між суміжними 

операціями; Qic — випередження запуску партії деталей; m — кіль-
кість технологічних операцій оброблення (o, m); n — кількість 
цехів, у яких обробляється деталь (c, n). 

Розмір нормативних заділів партій деталей (складальних 
одиниць). Деталі та складальні одиниці, що знаходяться на різ-
них стадіях виробничого процесу, створюють заділи. Величина 
нормативного заділу визначається тривалістю виробничого цик-
лу (випередження) оброблення партії деталей і середньодобовою 
потребою в них 

Заділ розраховується за формулою: 

, = iicic BQZ  
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де 
icZ  — нормативний заділ і-х деталей для с-го цеху на  -й 

місяць; 
iB — середньодобова потреба в деталях при складанні 

виробів у  -му місяці. 

Середньодобова потреба в деталях на збирання виробів визна-

чається за формулою 

,
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де 
fcX  — місячний план випуску f-x виробів с-м цехом; Nfi — 

зведене застосування і-х деталей у f-му виробі; F  — кількість 
робочих днів у -му місяці. 

План запуску й випуску деталей (складальних одиниць) цеху 
на місяць розраховується за такими формулами: 

;вип  −+= iciciic OZAD  


=

 −=
m

icoicic DDD
10

нзввипзап ,  

де вип
icD  — кількість і-х деталей, що підлягають випуску с-м це-

хом в -му місяці; 
icZ  — величина нормативного заділу і-х дета-

лей для с-го цеху; 
icO  — фактичний залишок і-х деталей на с-му 

складі на початок -го місяця; зап
icD  — кількість деталей, що під-

лягають запуску в с-му цеху -го місяця; нзв
icD  — залишок і-х де-

талей у незавершеному виробництві на о-й операції на початок  
-го місяця. 

Отримані показники з календарно-планових нормативів і пла-
нів випуску й запуску деталей на місяць зберігаються у відповід-
них масивах і використовуються в подальших розрахунках: під 
час розрахунку графіків запуску і випуску деталей (складальних 
одиниць) цеху на місяць, в яких для кожної партії деталей і скла-
дальних одиниць визначаються дні, в які потрібно запустити їх у 
виробництво, щоб забезпечити рівномірний випуск готових ви-
робів, а також для розрахунку потреби у відповідних ресурсах. 

Завантаження і пропускна спроможність устаткування цеху 
розраховуються за такими формулами: 
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де зав
cK  і ПС

cK  — відповідно коефіцієнти завантаження і пропуск-

ної спроможності  -го устаткування с-го цеху в -му місяці; 
cT  — 

трудомісткість виробничої програми с-го цеху в -му місяці на 

 -му устаткуванні; 
cФ  — фонд часу наявного устаткування це-

ху в -му місяці; вип
icD  — план випуску і-х деталей с-го цеху в  

-му місяці; tico — поопераційний час роботи -го устаткування 
при виготовленні і-ї деталі; 

cF  — ефективний фонд часу роботи 

одиниці -го устаткування в с-му цеху в -му місяці; 
cL  — фак-

тична кількість -го устаткування в с-му цеху на початок -го мі-
сяця; 

c
 — коефіцієнт виконання норм виробітку на -му устат-

куванні в с-му цеху. 
Розрахунок ліміту матеріалів і комплектуючих виробів 

цеху на місяць. Лімітна система як форма планового обме-
ження відпуску матеріалів цехам сприяє економному їх вико-
ристанню, чіткій і своєчасній підготовці їх для виробничого 
споживання, поліпшенню роботи складського господарства  
і т. ін. 

Розрахунок ліміту матеріалів здійснюється за формулами: 
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де 
cjЛ  — ліміт j-го матеріалу для с-го цеху в -му місяці; 

cjM  — 

потреба в j-му матеріалі для цеху на місяць; нзвM
cj  — потреба в j-му 

матеріалі для завершення виготовлення деталей, що залишилися 
в незавершеному виробництві; 

cjO  — залишок j-го матеріалу  
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в с-му цеху на початок -го місяця; зап
icD  — програма запуску  

і-х деталей для с-го цеху в -му місяці; micoj — норма витрат j-го 
матеріалу на виготовлення і-ї деталі в с-му цеху на о-й технологіч-
ній операції; нзв

cioD  — залишок і-х деталей у незавершеному ви- 

робництві на початок -го місяця. 
Потреба в різальному інструменті розраховується за фор- 

мулою 
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де 
clI  — планова потреба в l-му інструменті с-го цеху на -й мі-

сяць; ticol — поопераційний час роботи l-го інструмента на виго-
товлення і-ї деталі в с-му цеху на о-й технологічній операції; te — 
норма стійкості l-го інструмента. 

Трудомісткість виробничої програми й потреба заробітної 
плати для робітників на відрядній оплаті праці розраховуються  
так: 
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де 
cprT  — планова трудомісткість цехової виробничої програми 

за p-ю професією r-го розряду; ticopr — поопераційний час роботи 
робітника p-ї професії r-го розряду на виготовлення і-ї деталі; 

cprЗ  — 

заробітна плата робітників p-ї професії r-го розряду; Rr — пого-
динна тарифна ставка. 

Автоматизація облікових задач на підприємстві. Під час 
вивчення цього питання необхідно звернути увагу на те, що під-
система обліку й контролю є однією з найбільш розвинених і 
трудомістких серед підсистем АСУП. 

Підсистема обліку й контролю належить до групи функціональ-
них підсистем управління, основне призначення якої — органі- 
зація зворотного зв’язку в системі управління шляхом автомати-
зованого розв’язання комплексу задач, пов’язаних з обліком і ко-
нтролем виробництва й випуску продукції, основних засобів і ви-
робничих площ, матеріальних і енергетичних, трудових і 
фінансових ресурсів. 
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Відомо, що вихідним пунктом обліку й контролю є первинний 
облік, який охоплює зазвичай усі операції, що відбуваються, і 
явища, що виникають у процесі виробничо-господарської та ін-
шої діяльності. Тому автоматизація первинного обліку за допо-
могою технічних пристроїв є першочерговим завданням при по-
будові інформаційних систем будь-якого рівня. 

До складу задач, розв’язуваних у блоці обліку й контролю виробниц-
тва та випуску готової продукції, входять: облік випуску готових виробів 
у натуральному вираженні; облік і контроль збереження цих виробів у 
цехах і на складах до їх відвантаження; облік і контроль за своєчасним 
відвантаженням готової продукції та виконанням договорів на поста-
чання цієї продукції; своєчасні розрахунки з покупцями за поставлену 
продукцію, виконані роботи і зроблені послуги на сторону; достовірний 
облік і розрахунки з бюджетом (у частині податку з обороту). 

До складу задач, розв’язуваних у блоці обліку й контролю ос-
новних засобів і виробничих площ, входить облік і контроль ная-
вності та руху основних засобів, їхнього ремонту й використання. 
До цих задач належать розрахунок сум зносу основних засобів, 
розподіл амортизаційних відрахувань. 

До складу задач, розв’язуваних у блоці обліку і контролю ма-
теріальних цінностей, входять: 

• облік заготовлення і придбання матеріальних цінностей у цінах 
постачальників і цінах підприємства, облік невідфактурованих пос-
тачань і матеріалів у дорозі, а також облік і контроль виконання до-
говорів і планових постачань матеріальних цінностей; 

• облік і контроль наявності та руху матеріальних цінностей на 
центральних складах і в цехових коморах, зокрема облік і контроль 
за надходженням матеріальних цінностей від постачальників, відпу-
ском цих цінностей у виробництво і на сторону з метою реалізації, 
внутрішньозаводським переміщенням, наявністю залишків на скла-
дах і в цехових коморах; виявлення відхилень величин фактичних 
залишків матеріалів на складах від нормативних;  

• облік розподілу вартості матеріальних цінностей за напрямами 
витрат, зокрема використання цих цінностей у виробництві; 

• облік і контроль відходів матеріалів, а також причин і винуватців; 
• облік і контроль використання енергетичних ресурсів; 
• облік і контроль наявності та руху малоцінних і швидкозно-

шуваних предметів загального і спеціального призначення в екс-
плуатації, зокрема інструментів і пристосування, господарського 
інвентарю, спецодягу, спецвзуття і постільної білизни, а також 
автоматичне складання необхідних документів для своєчасного 
списання вартості цих предметів на витрати виробництва. 
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До складу задач, розв’язуваних у блоці обліку й контролю 
праці і заробітної плати, належать: 

• облік і контроль наявності та руху кадрів (особового складу 
працюючих) за всіма якісними характеристиками, а також їхньої 
підготовки і перепідготовки; 

• табельний облік робітників та службовців і контроль за ви-
користанням робочого часу; 

• нарахування заробітної плати службовцям і робітникам з по-
годинною оплатою праці; 

• облік вироблення й нарахування заробітної плати робітни-
кам-відрядникам; 

• розподіл нарахованої заробітної плати за напрямами витрат і 
видами оплати, категоріями робітників, структурними підрозді-
лами і по підприємству; 

• облік і розрахунки сум для соціального страхування; 
• облік утримання державних податків і внесків за видами і по 

кожному працівнику; 
• аналітичний і синтетичний облік розрахунків з робітниками 

та службовцями; 
• інші розрахунки з обліку й контролю трудових ресурсів. 
До складу задач, розв’язуваних у блоці обліку і контролю гро-

шових коштів, належать, з одного боку, облік і контроль власне ко-
штів та кредитів банків, розрахункових операцій і операцій з реалі-
зації товарів, виконаних робіт та послуг, а також інших грошових 
операцій, а з іншого — облік і контроль зведених показників витрат 
на виробництво й калькулювання собівартості продукції, здійсню-
вані в узагальненому показнику — грошовому вираженні. 
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Тема: розробка постановки й алгоритму розв’язання економіч-
ної задачі та її програмної реалізації на ЕОМ у середовищі СУБД  
Access. 

Мета: набуття практичних навичок розробки постановки за-
дачі та алгоритму автоматизованого її розв’язання, а також прак-
тичної реалізації контрольного прикладу на ЕОМ у середовищі 
конкретної СУБД. 

Кожному студенту видається індивідуальне завдання. Перелік 
завдань і методику виконання лабораторної роботи №1 наведено 
в методичних вказівках до виконання лабораторних робіт напри-
кінці цього посібника. 

 

Для самостійної перевірки знань необхідно дати докладні від-
повіді на поставлені питання й перевірити їх правильність за до-
помогою наданих літературних джерел. 

1. Назвати основні параметри економічних задач і їх вплив на 
технологію оброблення економічної інформації. 

2. Навести алгоритми розрахунку машинного часу для роз-
в’язання задачі. 

3. Навести способи розподілу задач на модулі для розв’язання їх 
на ЕОМ. 

4. Дати характеристику задач підсистеми технологічної підго-
товки виробництва та її інформаційного забезпечення. 

5. Пояснити методику автоматизованого розв’язання задач з 
технічної підготовки виробництва. 

6. Дати характеристику задач підсистеми техніко-економіч-
ного планування та її інформаційного забезпечення. 

7. Пояснити методику автоматизованого розв’язання задач з 
техніко-економічного планування. 

8. Дати характеристику задач підсистеми оперативно-виробни-
чого планування та її інформаційного забезпечення. 

9. Пояснити методику автоматизованого розв’язання задач з 
оперативно-виробничого планування. 

10. Дати характеристику задач підсистеми обліку й контролю. 

3.3. Завдання для перевірки знань 
 

3.2. Лабораторна робота № 1 
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Тема 4. Автоматизоване оброблення  
інформації з управління трудовими ресурсами 

4.1. Методичні поради до вивчення теми 

Зміст теми. Розробка і впровадження нових інформаційних 
технологій у практику управління трудовими ресурсами країни, 
пов’язане з необхідністю вдосконалення управління працею на 
базі сучасних обчислювальних засобів і математичного апарату, а 
також забезпечення активного впливу праці на підвищення ефек-
тивності управління в цілому. 

Інформаційні системи з управління трудовими ресурсами ство-
рюються для автоматизації всіх функцій управління цим видом ре-
сурсів. Вони є багаторівневими і будуються за функціональним 
принципом, тобто в їхній структурі виокремлюють як комплекси 
економічних задач з праці, так і окремі задачі. 

У технологічному процесі автоматизованого оброблення ін-
формації в управлінні трудовими ресурсами виокремлюють опе-
рації збирання і передавання даних, їх уведення в ЕОМ і форму-
вання масивів, арифметичного й логічного оброблення тощо. 

 
Пояснення до теми. Управління трудовими ресурсами (УТР) — 

процес складний і динамічний. На будь-якому об’єкті управління з 
часом змінюються параметри й характеристики, які описують стан 
його трудових ресурсів. Зміна одного стану іншим — безперервний 
процес. Для УТР на об’єкті потрібно враховувати й прогнозувати ці 
зміни, управляти ними. Управлінські ж рішення приймаються на 
підставі аналізу безперервно оброблюваної інформації. 

Зауважимо, що управління трудовими ресурсами характеризу-
ється великими обсягами інформації, яку потрібно обробити, і 
складними інформаційними зв’язками поміж рівнями й функція-
ми управління. Тому потрібні спеціальні методи оброблення ін-
формації, притаманні цьому виду ресурсів. Ефективне застосову-
вання їх можливе лише на базі економіко-математичних методів 
(ЕММ) і засобів обчислювальної техніки, тобто за умови автома-
тизації інформаційних процесів УТР. 

З огляду на природну обмеженість трудових ресурсів дово-
диться прогнозувати і якомога точніше планувати потребу в та-
ких ресурсах, а також подальше раціональне їх використання. 
Прогнозувати на тривалу перспективу потребу в трудових ресур-
сах за окремими кваліфікаційними групами, враховуючи водно-
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час поточний розвиток галузей народного господарства та зміни 
їхньої структури, можна лише в разі використання ЕММ і вико-
нання розрахунків на ЕОМ. 

Результати таких розрахунків дають змогу визначити рівень 
життя населення, забезпеченість народного господарства квалі-
фікованими кадрами й на цій підставі планувати трудовитрати й 
витрати на соціальну сферу, розробляти комплекс заходів щодо 
економного використання ТР з обліком їх природної обмеженості 
та перспектив використання. 

Зауважимо, що частка (питома вага) трудовитрат у собіварто-
сті промислової продукції доволі велика — від 40 до 60%. Мож-
ливості її зниження тісно пов’язані з пошуком ефективної систе-
ми норм часу і нормативів трудовитрат, контролем за їх додержан-
ням у виробництві, а також виявленням джерел економії та причин 
перевитрат. Виконання поставлених завдань пов’язане з оператив-
ним обробленням великих обсягів інформації. А таке оброблення, 
як відомо, не забезпечується традиційними методами виконання 
функцій управління трудовими ресурсами. 

Удосконалення управління ТР країни передбачає перебудову 
організаційних структур і роботи органів управління, а також 
скорочення управлінського апарату. З огляду на це потрібний пе-
рехід від екстенсивних шляхів удосконалення управління, коли 
проблеми вирішувались безпосереднім збільшенням штатів, до 
інтенсивних, які передбачають підвищення ефективності функці-
онування центральних і регіональних органів управління трудо-
вими ресурсами за умови самостійності основної ланки господа-
рювання — підприємства. 

Практика автоматизації інформаційних процесів управління 
трудовими ресурсами країни свідчить, що більшість розрахунків 
(задач) з УТР на різних рівнях управління народним господарст-
вом можуть бути формалізовані та розв’язані з використанням різ-
них засобів обчислювальної техніки. При цьому значна частина  
розрахунків з нормування, планування, обліку, контролю, аналізу 
та формування звітності на всіх рівнях управління ТР виконуєть-
ся методом прямих розрахунків (з використанням здебільшого 
чотирьох арифметичних дій). 

Організаційна, методологічна та інформаційна спільність ви-
конуваних розрахунків з УТР країни на різних рівнях зумовлює 
типовість, масовість і повторюваність розв’язуваних задач. Це є 
передумовою для вироблення типових проектних рішень і скоро-
чення витрат на створення комп’ютерних інформаційних систем. 
Водночас через масовість і повторюваність розрахунків постає 
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потреба автоматизувати інформаційні процеси управління тру- 
довими ресурсами з використанням різноманітних технічних за- 
собів. 

Отже, єдина система управління трудовими ресурсами як 
складова частина управління народногосподарським комплексом 
належить до багаторівневої ієрархічної системи. На кожному рів-
ні цієї системи розв’язуються комплекси локальних (персональ-
них) задач за індивідуальними алгоритмами та даними, які лише 
в певній частині виходять на інформаційний обмін з іншими рів-
нями. Це зумовлює потребу створення автоматизованих обчис-
лювальних систем, які охоплювали б усі рівні управління і забез-
печували б ефективне оброблення даних на кожному рівні, інфор-
маційну взаємодію між рівнями, а також гнучкий доступ 
користувачів до загальносистемних обчислювальних та інформа-
ційних ресурсів, що відповідає концепції багаторівневих розподіль-
них автоматизованих систем оброблення даних. 

Такі системи за своїми функціональними можливостями по-
єднують позитивні властивості централізованого й децентралізо-
ваного автоматизованого оброблення даних. Наприклад, розпо- 
дільна багаторівнева система автоматизованого оброблення даних з 
праці на промисловому підприємстві може об’єднувати три рівні. 
На верхньому рівні розв’язуються складні задачі з великими обся-
гами перероблюваних даних, які потребують значних витрат об-
числювальних ресурсів, до того ж (за окремими винятками) у па-
кетному режимі. Тому на цьому рівні мають перебувати доволі 
великі й потужні обчислювальні ресурси (суперЕОМ). Для управ-
ління трудовими ресурсами на верхньому рівні розв’язуються за-
дачі з прогнозування потреби в трудових ресурсах, фонду спожи-
вання, продуктивності праці, соціального розвитку тощо. 

На середньому рівні використовуються професійні ПЕОМ і 
створюються локальні бази даних. Ці засоби можуть слугувати 
основою для створення мережі автоматизованих робочих місць 
спеціалістів різних служб. На цьому рівні виконуються розрахун-
ки з планування фонду споживання (АРМ економіста відділу 
праці й заробітної плати), його контролю та обліку (АРМ бухгал-
тера), інші розрахунки (АРМ спеціалістів у відділі праці, АРМ 
інспектора відділу кадрів тощо). На середньому рівні перегляда-
ються й коригуються дані, виконуються окремі перерахунки, 
друкуються результатні документи. 

На нижньому рівні використовуються ПЕОМ для створення 
АРМ управлінського персоналу, безпосередньо зайнятого на ви-
робництві (АРМ нормувальника, АРМ табельника, АРМ началь-
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ника цеху тощо), і формуються індивідуальні бази даних. Основ-
ними процедурами оброблення даних на цьому рівні є уведення 
первинних даних (наприклад, уведення даних про виробіток чи 
використання робочого часу), формування і друкування докумен-
тів первинного обліку (наряд, табель тощо), первинне оброблен-
ня даних (нарахування відрядної заробітної плати бригаді, облік 
продуктивності праці тощо). 

Автоматизована інформаційна система «Пенсійне обслугову-
вання» — це мережа АРМ фахівців з управління соціальним за-
хистом населення, яка призначена для автоматизації виконуваних 
ними функцій. До складу цієї системи районного рівня входять 
автоматизовані робочі місця інспекторів з: призначення пенсії та 
допомоги; ведення особових справ; нарахування пенсії та допо-
моги; утримань із пенсій; формування й оброблення документів з 
виплати пенсій. 

Метою функціонування єдиної інформаційно-аналітичної си-
стеми (ЄІАС) «Служба зайнятості» є підвищення ефективності 
роботи базових центрів, які обслуговують клієнтів, шляхом пере-
розподілу функцій між районними (базовими), обласними (регіо-
нальними) та державним центрами зайнятості. 

Так, на базовому рівні здійснюватимуться надання послуг клі-
єнтам та їх реєстрація; формування оперативної бази даних про 
вакансії, клієнтів та надані послуги; організація дострокового ви-
ходу на пенсії працівників, які втратили роботу у зв’язку зі змі-
нами в організації виробництва і праці, та формування бази да-
них про таких осіб; контроль за надходженням коштів до Дер-
жавного фонду зайнятості населення та формування бази даних 
про платників обов’язкового збору на соціальне страхування від 
безробіття; формування проектного обсягу робіт щодо сприяння 
зайнятості населення на прогнозний рік. 

На регіональному рівні формуватиметься статистична звітність 
та здійснюватимуться аналіз ринку праці, нарахування та виплати 
допомоги безробітним; укладатимуться угоди з роботодавцями 
стосовно питань постійної та тимчасової зайнятості та навчальни-
ми закладами з питань професійного навчання безробітних; здійс-
нюватимуться розрахунки з Пенсійним фондом щодо витрат, 
пов’язаних із достроковим виходом на пенсію працівників, які 
втратили роботу у зв’язку зі змінами в організації виробництва і 
праці; розроблятимуться регіональні програми зайнятості та фор-
мування відповідного кошторису; створюватиметься єдина регіо-
нальна база даних про клієнтів, вакансії, можливості професійно-
го навчання та ін. 
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На державному рівні проводитимуться роботи з: формування 
статистичної звітності та аналізу ринку праці по державі в цілому 
та по її регіонах зокрема; створення єдиної бази даних про вакан-
сії, осіб, які звернулися за сприянням до служби зайнятості; фор-
мування бюджету служби зайнятості на прогнозний рік; розподі-
лу коштів бюджету по регіонах. 

У межах ЄІАС інформаційна система «Зайнятість — Київ» 
призначена для вирішення завдань з обліку безробітних та інших 
категорій громадян, що звернулися до служби зайнятості, їх пра-
цевлаштування, а також обліку підприємств міста Києва, вакан-
сій підприємств, ведення поточної документації, формування 
статистичної звітності, автоматичного нарахування допомоги по 
безробіттю та інших матеріальних виплат. 

Оскільки процес управління працею в нашій країні складаєть-
ся з кількох рівнів (наприклад, на нижньому рівні — підприємст-
во чи організація, на середньому — район чи область, на верх-
ньому — комітет чи міністерство), під час створення комп’ютер-
них систем оброблення інформації з управління працею 
необхідно забезпечити взаємозв’язок не лише між рівнями цих 
систем, а й з автоматизованими інформаційними системами ін-
ших видів (наприклад, з інформаційною системою планових роз-
рахунків, фінансів, статистики тощо). Сумісність різних рівнів і 
видів автоматизованих інформаційних систем досягається в ре-
зультаті застосування єдиної системи економічних показників з 
праці, які агрегуються при передачі з рівня на рівень; єдиних ме-
тодів і засобів формалізованого описання інформації з праці не-
залежно  
від того, фіксується вона в документах, машинних носіях чи пе-
редається по каналах зв’язку, за допомогою дискет, поштою або 
вводиться через дисплей; типових уніфікованих і стандартизова-
них елементів автоматизованих інформаційних систем, таких як 
системи керування базами даних, текстові та графічні редактори, 
типові операції оброблення даних тощо. 

 

Основна 

Література до теми 
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Мета: ознайомлення з типами комп’ютерних інформаційних 
систем, які функціонують у країні. Набуття практичних навичок ви-
бору проектних рішень щодо організації автоматизованого розв’я-
зування функціональних задач з управління трудовими ресурсами. 

ПЛАН 

1. Напрями створення і розвитку сучасних технологій управ-
ління трудовими ресурсами країни.  

2. Організація автоматизованого розв’язування задач з управ-
ління працею на промисловому підприємстві. 

3. Методика автоматизованого розв’язування основних еко-
номічних задач з нормування, планування, обліку, контролю й 
аналізу трудових показників підприємства. 

4. Характеристика інформаційної системи «Пенсійне обслуго-
вування». 

5. Призначення і загальна характеристика єдиної інформа-
ційно-аналітичної системи «Служба зайнятості». 

 

4.2. Практичне заняття 
 

4.3. Завдання для перевірки знань 
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А. Для самостійної перевірки теоретичних знань доцільно 
сформулювати докладні відповіді на поставлені запитання і пере-
вірити їх повноту та правильність за матеріалами пропонованих 
літературних джерел. 

Теоретичні питання для перевірки знань 

1. Чому виникла потреба в автоматизації процесів управління 
трудовими ресурсами країни? 

2. Як зміниться методологія і техніка виконання функцій уп-
равління трудовими ресурсами в разі впровадження автоматизо-
ваних робочих місць фахівців з праці? 

3. Скільки рівнів має мережа автоматизованих робочих місць з 
управління ТР підприємства? Що впливає на вибір структури ме-
режі АРМ? 

4. Що являє собою розподілена система оброблення даних з 
праці? 

5. Що входить до складу інформаційної бази мережі АРМ 
управлінців з праці? 

6. За якими критеріями відбирають функціональні задачі, що 
підлягають автоматизації в умовах функціонування мережі АРМ 
управлінців з праці? 

7. Яка методика використовується для автоматизованого 
розв’язування задач з визначення трудових нормативів і норм 
оплати праці підприємства? 

8. Назвіть склад задач з визначення трудомісткості виробничої 
програми підприємства.  

9. Назвіть склад задач з визначення планової чисельності пра-
цюючих на підприємстві. 

10. Назвіть склад задач з визначення планового фонду оплати 
праці підприємства. 

11. Назвіть склад задач з контролю та обліку трудових показни-
ків підприємства. 

12. Яка методика використовується для автоматизованого 
розв’язування задач з управління персоналом підприємства? 

13. Яка мета створення автоматизованої інформаційної системи 
«Пенсійне обслуговування»? 

14. Чим відрізняється ППП «Зайнятість» від інших програмних 
продуктів? 

15. Які принципи покладено в основу функціонування єдиної 
інформаційно-аналітичної системи «Служба зайнятості»? 

Б. Для ознайомлення з методикою автоматизованого розв’язу-
вання задач з управління трудовими ресурсами доцільно виконати 
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такі завдання. Правильність виконання наведених завдань можна 
перевірити за допомогою літературних джерел, матеріалів практич-
них занять. Допоміжним матеріалом для виконання практичних 
завдань є приклад, наведений нижче. 

Практичні завдання для перевірки знань 

Завдання 4.3.1. Машинограма розрахунку зведеної норми ви-
трат часу на повне виготовлення ______ виробу містить такі рек-
візити, як: 

• код деталі;  
• кількість деталей в одному виробі;  
• норма витрат часу на одну деталь;  
• норма витрат часу на всі деталі одного виду, що входять до 

виробу; 
• зведена норма витрат часу на виготовлення виробу. 

Розробити ескіз машинограми; назвати задачу, після розв’язу-
вання якої вона друкується; зробити математичний опис розв’я-
зання задачі. 

Завдання 4.3.2. Машинограма розрахунку відхилень сум фактич-
но нарахованої заробітної плати від планового фонду оплати праці 
по підприємству за ______ квартал _____ року містить такі реквізи-
ти, як: 

• назва та код професії; 
• назва та код виду нарахувань; 
• плановий фонд оплати праці; 
• фактично нараховано заробітної плати; 
• відхилення (+, –). 

Розробити ескіз машинограми; назвати задачу, після розв’язу-
вання якої вона друкується; зробити математичний опис роз-
в’язання задачі. 

Завдання 4.3.3. Машинограма розрахунку забезпеченості ос-
новними робітниками виконання виробничої програми _____ це-
ху ______ за ______ квартал _____ року містить такі реквізи- 
ти, як: 

• назва та код професії; 
• планова чисельність робітників; 
• фактична чисельність робітників; 
• відхилення чисельності (лишок (+), нестача (–)); 
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• коефіцієнт забезпеченості. 

Розробити ескіз машинограми; назвати задачу, після розв’язу-
вання якої вона друкується; зробити математичний опис роз-
в’язання задачі. 

Завдання 4.3.4. Машинограма контролю за виконанням норм 
виробітку по _____ цеху _____ за _____ квартал ____ року міс-
тить такі реквізити, як: 

• код дільниці;  
• назва й код професії; 
• виробіток: фактичний та плановий;  
• відсоток виконання норм. 

Розробити ескіз машинограми; назвати задачу, після розв’язу-
вання якої вона друкується; зробити математичний опис роз-
в’язання задачі. 

Завдання 4.3.5. Машинограма розрахунку планової трудоміст-
кості виробничої програми підприємства на ____ рік містить такі 
реквізити, як: 

• назва й код професії; 
• нормативна трудомісткість виробничої програми (у людино-

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

кварталами року; 
• планова трудомісткість виробничої програми (у людино-

годинах): на рік і за кварталами року. 

Розробити ескіз машинограми; назвати задачу, після розв’язу-
вання якої вона друкується; зробити математичний опис роз-
в’язання задачі. 

Порядок виконання навчальних завдань 4.3.1—4.3.5 розгля-
немо на прикладі завдання 4.3.6: 

Завдання 4.3.6. Машинограма нарахування погодинної заробіт-
ної плати робітникам за ____ місяць ____ року містить такі рекві-
зити, як: 

• назва цеху; 
• прізвище, ім’я, по батькові робітника та його табельний 

номер;  
• годинна тарифна ставка;  
• відпрацьовано: днів, годин;  
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• сума нарахованої заробітної плати за тарифом.  

Розробити ескіз машинограми; назвати задачу, після розв’язу-
вання якої вона друкується; зробити математичний опис розв’я- 
зання задачі. 

Розв’язання: 

Ескіз машинограми: 
Машинограма нарахування заробітної плати робітникам з пого-

динною оплатою праці по______ цеху за _______ місяць ____ року 

Прізвище, 
ім’я,  

по батькові 
робітника 

Табельний 
номер 

Годинна  
тарифна  
ставка 

Відпрацьовано:  
днів 

Відпрацьовано: 
годин 

Сума нарахова-
ної ЗП за тари-

фом 

Назва задачі: «Нарахування погодинної заробітної плати ро-
бітникам за поточний місяць».  

Математичний опис: 
При розв’язуванні цієї задачі визначаються такі економічні 

показники: 
• сума нарахованої погодинної заробітної плати n-му робіт-

нику j-го структурного підрозділу за m-й поточний місяць ( m
jnS ). 

Розрахунок проводиться за формулою 

,m
jnn

m
jn CTSS =  (1) 

де TSn — годинна тарифна ставка n-го робітника; m
jnC  — кількість 

фактично відпрацьованих n-м робітником у j-му структурному 
підрозділі за m-й місяць годин; 

• сума нарахованої в m-му поточному місяці погодинної ЗП по j-му 

структурному підрозділу )( m
jS . Розрахунок проводиться за формулою 


=

=
a

n

m
jn

m
j SS

1

,  (2) 

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

цілому по підприємству )( mS  визначається за формулою 
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=

=
50

1j

m
j

m SS , (3) 

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

ники фактично відпрацьованого часу по підприємству в цілому 
та по його структурних підрозділах. 

Тема 5. Автоматизоване оброблення 
бухгалтерської інформації 

5.1. Методичні поради до вивчення теми 

Зміст теми. Вирішальним фактором функціонування будь-
якого підприємства чи установи в сучасних умовах є надання 
певної інформації певній особі в певний момент часу. Левову 
частину цієї інформації містять облікові дані. Для того щоб 
випередити конкурента, а для цього мати змогу швидше прий-
мати оптимальні управлінські рішення, необхідно автомати- 
зувати процеси збирання й оброблення облікової (бухгалтерсь-
кої) інформації в потрібній керівництву господарськими об’єк-
тами формі. 

Роботи зі створення таких систем ведуться давно, і зараз на 
ринку програмних продуктів України представлена продукція 
близько двохсот фірм — розробників автоматизованих систем 
оброблення бухгалтерської інформації. 

Існує кілька підходів до розробки комп’ютерних інформа-
ційних систем обліку. Один із них — створення спеціалізова-
ної мови програмування високого рівня, за допомогою якої ві-
дносно легко формуються програми-модулі для 
автоматизованого розв’язування комплексу певних облікових 
задач. При цьому користувач купує ядро пакета — програму-
транслятор — та потрібні йому програми-модулі, які легко 
адаптуються до вимог будь-якого замовника. 

Концепція, що лежить в основі таких автоматизованих бухгал-
терських комплексів, називається концепцією відкритої архітек-
тури, і типовим її представником є система «X-DOOR». 

Проте на більшості підприємств і організацій країни для авто-
матизованого оброблення бухгалтерської інформації використо-
вуються так звані закриті комп’ютерні системи обліку. 

Найвідомішими автоматизованими інформаційними бухгал-
терськими системами закритого типу є ІС «1С:Підприємство»,  
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ІС «Парус-Підприємство», контур «Бухгалтерський облік» кор-
поративної АІС «Галактика». 

Комп’ютерна система «1С:Підприємство» складається з 
трьох компонент, кожна з яких може функціонувати як у комплек-
сі, так і самостійно. Оброблення бухгалтерської інформації в сис-
темі здійснюється в компоненті «Бухгалтерський облік для 
України». Від інших інформаційних систем подібного класу 
«1С: Підприємство» відрізняється своєю конфігурованістю, тоб-
то конкретний набір об’єктів, структури інформаційних масивів, 
алгоритми оброблення бухгалтерської інформації визначає кон-
кретна конфігурація системи, під якою розуміють сукупність меха-
нізмів, призначених для маніпулювання різними типами об’єктів 
предметної області. 

ІС «Парус-Підприємство» складається з функціонально зам-
кнених модулів. Кожний модуль — це один або кілька додатків 
(програм), які працюють під управлінням Windows як сумісно, 
так і окремо. Для автоматизації бухгалтерського обліку на об’єкті 
призначено модуль «Бухгалтерія». 

Корпоративна інформаційна система «Галактика» складається з 
чотирьох контурів. Кожний контур створено для автоматизованого 
розв’язування певного кола економічних задач. Для автоматизації 
основних функцій і операцій, пов’язаних з веденням господарського 
й фінансового обліку на підприємстві, виокремлено Контур бух- 
галтерського обліку. Він складається з модулів: касові і розрахунко-
во-бухгалтерські операції; облік матеріальних цінностей (МЦ), ма-
лоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП); зарплата (заро-
бітна плата); облік основних засобів і нематеріальних активів 
(НМА); головна книга; баланс; проектування бухгалтерської й еко-
номічної звітності довільної форми; багатоплановість рахунків бух-
галтерського обліку; консолідована звітність корпорації. Модулі 
можуть функціонувати як у комплексі, так і окремо. 

Пояснення до теми. Впровадження ІС «1С:Підприємство» 
здійснюється у два етапи: конфігурування, тобто описування мо-
делі предметної області об’єкта засобами системи, та виконання 
або оброблення даних предметної області. 

На етапі конфігурування визначається структура інформа-
ційної бази, розробляються алгоритми оброблення даних, форми 
діалогів та вихідних документів. Інформаційна база проектується 
на рівні передбачених в ІС типів об’єктів предметної області, що 
підлягають обробленню, а саме: констант, довідників, докумен-
тів, реєстрів, перерахувань, журналів розрахунків, бухгалтерсь-
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ких рахунків, операцій, проведень (проводок) і т. ін. При конфігу-
руванні максимально використовуються візуальні засоби настрой-
ки, а для описування специфічних алгоритмів — мовні та програм- 
ні засоби, тому воно виконується фахівцем у галузі створення 
комп’ютерних інформаційних систем обліку. 

На етапі виконання користувач (бухгалтер), вже оперую- 
чи певними поняттями (об’єктами), які описані на етапі кон- 
фігурування системи, формує інформаційну базу і здійснює  
всі необхідні для виконання його професійної діяльності роз-
рахунки. 

Об’єкти, якими оперують у процесі створення та експлуатації 
ІС «1С:Підприємство», поділяються на базові, тобто ті, які вико-
ристовуються в усіх компонентах системи, та специфічні, які 
притаманні певній компоненті. 

До базових об’єктів системи належать: константи; довідни-
ки; перерахування; документи; журнали; звіти й обробки. Спе-
цифічними об’єктами компоненти «Бухгалтерський облік для 
України» ІС «1С:Підприємство» є: балансові рахунки (рахунки); 
види субконто; операції; проведення (проводки); кореспонденція 
рахунків. 

Робочим місцем в ІС «Парус-Підприємство» для Windows на-
зивають її модуль, встановлений на певному комп’ютері. Отже, 
на робочому місці бухгалтера встановлюється модуль «Бухгал- 
терія». 

Уся інформація, що вводиться в систему «Парус-Підприєм-
ство», зберігається в базі даних (БД), яка є єдиною для всіх її мо-
дулів. Основним поняттям БД є об’єкт, зареєстрований у системі. 
Об’єктами виступають документи, господарські операції, особові 
рахунки, товари та ін. Для кожного типу об’єктів створюється 
окрема таблиця. Вона будується за такими самими стандартами, 
що й «паперова» таблиця, тобто має стовпці та рядки. Рядок або 
запис містить інформацію по одному об’єкту (наприклад, харак-
теристика певного товару). Запис, у свою чергу, складається з 
полів, створених перехрещенням рядків і стовпців таблиці. У кож-
не поле вноситься значення однієї характеристики (наприклад, 
код товару, чи його назва, чи ціна придбання, чи оптова ціна) 
об’єкта, тобто склад полів для всіх записів однієї таблиці ви-
значається набором її стовпців і для однієї таблиці є одна- 
ковим. 

Для роботи з будь-якою таблицею БД необхідно увійти в роз-
діл системи, призначений для розв’язування певної функціональ-
ної задачі. 



 83 

Розділи системи поділяються на три види: облікові регістри; 
функціональні розділи; словники. 

В облікових регістрах зберігається й переробляється інформа-
ція про об’єкти (господарські операції, документи, товари, вироб-
ничі запаси тощо). Функціональні розділи, як правило, забезпе-
чують виконання операцій з оброблення інформації у кількох 
облікових регістрах. Це, наприклад, формування звітів, перене-
сення залишків по балансових рахунках і т. ін. Особливим розді-
лом системи є словник — будь-яке сховище інформації, яке не є 
обліковим регістром, тобто в ньому зберігаються дані не по кон-
кретних документах, господарських операціях, товару, залишках, 
оборотах, а деякі допоміжні відомості (наприклад, характеристи-
ки об’єктів обліку — паспортні дані працівника, його поштова 
адреса, телефон тощо; константи; шаблони для друку документів; 
правила оброблення документів і т. ін.). 

Концепцією системи «Галактика» передбачено чіткий роз-
поділ функцій між фахівцями оперативних підрозділів і бухгал-
терією. Наприклад, усі документи, сформовані в контурі опера-
тивного управління під час виконання закупівлі, продажу, 
приймання і відвантаження товарів та виробничих запасів, вва-
жаються первинними. 

Для обліку господарських операцій і відображення їх у Голов-
ній книзі та звітних документах обліковці повинні сформувати 
проведення за рахунками бухгалтерського обліку. 

Для автоматизації формування проведень призначені ка- 
талоги типових господарських операцій. Кожна типова опе- 
рація може виконати одне або кілька проведень за документом. 
Вона охоплює такі елементи, як: назва господарської операції; 
кореспонденція рахунків у проведеннях (у проведеннях мо-
жуть вказуватися субрахунки, коди аналітики і структурні під-
розділи); відсоток суми кожного проведення щодо загальної 
суми по документу, а також алгоритми розрахунку сум про- 
ведень; набір ознак, що визначають входження сум обігу до 
суми платежу по документу, необхідність конвертації валют  
і т. ін. 

Робота з кожною з розглянутих комп’ютерних бухгалтерських 
систем здійснюється в інтерактивному режимі за допомогою ба-
гаторівневого меню і починається з її виклику. Для цього потріб-
но відшукати піктограму певної ІС та двічі клацнути по ній ми-
шею або за допомогою клавіш підвести висвітлений рядок до 
назви системи в переліку програм та натиснути клавішу 
«ENTER». На екрані дисплея з’явиться головне вікно, у другому 
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верхньому рядку якого міститься головне меню системи. Кожний 
пункт головного меню, у свою чергу, має спадне меню. Приклад 
спадного меню наведено на рис. 5.1. 

Тому ознайомлення з ІС обліку доцільно розпочинати з ви-
вчення змісту її головного меню, а в разі виникнення під час ро-
боти нештатної ситуації натиснути клавішу «F1». 

 

 

Рис. 5.1. Головне вікно ІС «1С:Підприємство» 

 

Основна 

1. Дубій О. 12 уроків з 1С:Бухгалтерії. — 2-ге вид., оновлене. — Л.: 
Бак, 2002. — С. 5—8; 104—126; 192—195. 

2. Комплексная система автоматизации предприятий малого и сред-
него бизнеса «Парус-Предприятие» для Windows версии 7.11. Модуль 
«Бухгалтерия». Руководство пользователя. — К.: СП «Парус-Украина», 
1999. — С. 7—37; 55—59. 

Література до теми 
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3. Многопользовательский комплекс «Галактика». — К.: АО «Новый 
Атлант», НТО «Топ СОФТ», 1996. — С. 8—11; 15—16; 24—27; 47—57. 

Допоміжна 

4. Завгородний В. П., Савченко В. Я. Бухгалтерский учет, контроль и 
аудит в условиях рынка. — К.: Блиц-Информ, 1995. — С. 51—61; 190—
197; 282—291; 323—330; 507—510; 555—564; 612—619. 

5. Основи інформаційних систем: Навч. посіб. / В. Ф. Ситник, 
Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва; За ред. В. Ф. Сит- 
ника. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 70—82; 
354—356; 393—413. 

 

Мета: порівняти методики розв’язування комплексів бухгал-
терських задач у комп’ютерних системах «1С:Підприємство», 
«Парус-Підприємство», «Галактика». 

ПЛАН 

1. Поняття про автоматизовані інформаційні бухгалтерські си-
стеми та їхня класифікація. 

2. Характеристика інформаційної системи «1С:Підприємство» 
та організація бухгалтерського обліку в ній. 

3. Методика ведення бухгалтерського обліку, визначен- 
ня фінансових результатів та формування регламентної звітно-
сті з використанням типової конфігурації системи «1С:Під-
приємство». 

4. Характеристика інформаційної системи «Парус-Підприємство», 
місце модуля «Бухгалтерія» в системі. 

5. Організація ведення бухгалтерського обліку в модулі «Бух-
галтерія» системи «Парус-Підприємство». 

6. Характеристика контуру «Бухгалтерський облік» корпора-
тивної інформаційної системи «Галактика». 

7. Методика автоматизованого розв’язування задач у кон- 
турі. 

5.2. Практичне заняття 
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Тема: оброблення бухгалтерської інформації засобами модуля 
«Бухгалтерський облік для України» комп’ютерної інформацій-
ної системи «1С:Підприємство» версії 7.7. 

Мета: ознайомлення з методикою розв’язування задач у  
модулі. 

 

Для самостійної перевірки знань доцільно сформулювати до-
кладні відповіді на поставлені запитання і перевірити їх повно- 
ту та правильність за матеріалами пропонованих літературних  
джерел. 

1. Чим відрізняється інформаційна система «1С:Підприємст-
во» від інших інформаційних систем обліку? 

2. Які основні принципи покладено в основу функціонування 
системи «1С:Підприємство»? 

3.  Яку роль відіграє компонента «Бухгалтерський облік для 
України» в ІС «1С:Підприємство»? 

4.  Що входить до складу інформаційної бази компоненти 
«Бухгалтерський облік для України»? 

5. Які роль і місце документів у компоненті «Бухгалтерський 
облік для України» системи «1С:Підприємство»? 

6. Як формуються документи в компоненті «Бухгалтерський 
облік для України» системи «1С:Підприємство»? 

7. Що являють собою журнали документів? Їх роль і місце в 
компоненті «Бухгалтерський облік для України» системи «1С:Під-
приємство». 

8. Чим відрізняється методика ведення бухгалтерського обліку 
та визначення фінансових результатів у типовій конфігурації 
компоненти «Бухгалтерський облік для України» системи «1С:Під-
приємство» від інших ІС обліку? 

9.  Який порядок формування регламентної звітності в типовій 
конфігурації компоненти «Бухгалтерський облік для України» 
системи «1С:Підприємство»? 

10. Що входить до складу комп’ютерної ІС «Парус-Підприєм-
ство»? 

5.3. Лабораторна робота № 2 
 

5.4. Завдання для перевірки знань 
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11. Яку роль відіграє модуль «Парус-Бухгалтерія» в системі 
«Парус-Підприємство»? 

12. Що являє собою база даних модуля «Парус-Бухгалтерія»? 
13. Які особливості ведення журналу обліку господарських 

операцій у модулі «Парус-Бухгалтерія? 
14. Чим відрізняється процес формування бухгалтерської та фі-

нансової звітності в модулі «Парус-Бухгалтерія» від інших ІС об-
ліку? 

15. Що являє собою контур бухгалтерського обліку корпора- 
тивної системи «Галактика»? 

Тема 6. Автоматизоване оброблення  
маркетингової інформації 

6.1. Методичні поради до вивчення теми 

Зміст теми. За умов переходу до ринку й ринкових відносин 
в Україні постала проблема пошуку нових форм і методів органі-
зації виробництва та збуту. Найефективнішим засобом досягнен-
ня поставлених ринкових цілей є маркетинг, за допомогою якого 
підприємство пристосовує свою продукцію та послуги до потреб 
і побажань споживачів. 

У результаті швидких змін ділової обстановки на сучасному 
ринку маркетинг, який є основною точкою зіткнення підприємст-
ва з його оточенням, не тільки стає складнішим функціонально, а 
й трансформується в аналітичну науку, що використовує логіку, 
системний аналіз інформації та складні ринкові дослідження, 
спрямовані на виявлення ефективних засобів керування ринком 
на основі об’єктивного розуміння ситуації на ньому. Значні обся-
ги даних, потреба в оперативному отриманні інформації, а також 
у застосуванні методів аналізу проблемних ринкових ситуацій і 
прогнозування їхнього розвитку зумовлюють необхідність вико-
ристання засобів автоматизації процесів оброблення маркетинго-
вої інформації. Ця потреба стає ще нагальнішою у зв’язку з пос-
туповим відходом провідних фірм від дискретного принципу 
контролю за тижневим, місячним чи річним періодом і перехо-
дом до постійного моніторингу та аналізу. Завдяки цьому ці фір-
ми отримують можливість справді оперативно реагувати на зміни 
в ринковій ситуації і не лише задовольняти поточні, а й прогно-
зувати майбутні потреби споживачів і задовольняти їх значно ра-
ніше. 
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Основний зміст теми — сучасні інформаційні технології, що 
дозволяють автоматизувати отримання маркетингової інформа-
ції, необхідної для прийняття ефективних маркетингових рішень. 
Однак слід розуміти, що автоматизація процесів оброблення мар-
кетингової інформації сама по собі не забезпечує значного внеску 
маркетингу у справи підприємства. Маркетинг — одна з ділянок 
дослідної науки, і особлива увага в ньому має приділятися реаль-
ності, що сприймається в маркетингових дослідженнях. Треба 
розуміти, яким чином отримана ця дослідна реальність, і бути 
дуже обережним, щоб не допускати довільного її трактування та 
правильно інтерпретувати отримані результати. Тому змістом ці-
єї теми є також методи аналізу, що реалізують певні інструменти, 
і природа взаємозв’язку між ними, тобто те, що є суттю проблеми 
розуміння техніки маркетингу. 

 
Пояснення до теми. Вивчення матеріалу теми необхідно роз-

почати з виявлення потреб в інформації на різних стадіях управ-
ління маркетингом, усвідомлення ролі інформації в управлінні 
маркетинговою діяльністю, особливостей, типів і форм подаван-
ня маркетингової інформації. Виходячи зі знань, набутих під час 
вивчення фахових дисциплін, слід навести конкретні приклади 
використання різних типів маркетингової інформації для зни-
ження невизначеності та ступеня ризику в умовах ринкової еко-
номіки, пошуку альтернатив розв’язання проблем, прийняття 
ефективних управлінських рішень. 

Основним підходом до використання сучасних апаратно-прог-
рамних засобів і технологій є створення інформаційних систем, зок-
рема інформаційних систем маркетингу (ІСМ). Головна мета остан-
ніх — підвищення якості управління маркетингом, своєчасне 
забезпечення спеціалістів необхідною інформацією для прийняття 
маркетингових рішень. 

Упровадження ІСМ може відбуватися як адаптацією комп’ю-
терних технологій і комунікацій до наявної структури управління 
та розподілом обов’язків між спеціалістами з маркетингу, так і 
розробленням нової організаційної структури управління, яка 
враховує нові можливості та переваги управлінської діяльності 
при створенні ІС. Необхідно дати оцінку обом способам, розгля-
нути можливість комбінованих підходів, описати власне бачення 
проблеми впровадження ІС. Важливим питанням є вивчення 
структури ІСМ — різноманітних елементів та зв’язків між ними, 
що становлять систему в цілому. Розглядаючи структуру ІСМ, 
основну увагу слід приділити їхній функціональній структурі, 



 89 

складу комплексів задач у функціональних підсистемах ІСМ, ха-
рактеристикам цих задач та інформаційним технологіям їх 
розв’язання. 

Функціональна частина ІСМ є своєрідною інформаційно-функ- 
ціональною моделлю системи управління маркетинговою діяльніс-
тю. На сьогодні не існує єдиного підходу до її декомпозиції, але 
найдоцільнішим вважається формування її підсистем згідно з ос-
новними функціями управління маркетингом. Розглядаючи зада-
чі, що розв’язуються цими підсистемами, слід визначити їх приз-
начення, математичну суть алгоритмів, характер перетворення 
інформації, роль у процесі управлінні та прийняття маркетинго-
вих рішень. При цьому потрібно акцентувати увагу на апаратно-
програмних, інформаційних та технологічних засобах, що забез-
печують розв’язання цих задач. 

Важливим інструментом маркетингу є ситуаційний аналіз. Це 
своєрідна внутрішня ревізія діяльності підприємства, яку слід ви-
конувати регулярно 1—2 рази на рік. Ситуаційний аналіз полягає 
у відповідях на кілька груп питань, що дозволяють оцінити попе-
редню діяльність підприємства, розглянути його досягнення і не-
вдачі, розкрити їхні причини, а також установити компетентність 
працівників та ефективність їхньої роботи. Він є ефективним ме-
тодом контролю за становищем підприємства на конкурентному 
ринку і в разі правильного проведення дає змогу адекватно оці-
нити реальний стан речей. Ситуаційний аналіз — перший крок 
планування діяльності підприємства, без якого неможливо накрес-
лити найперспективніші напрями розвитку основної господар-
ської діяльності. Подальші кроки — це оцінка отриманої інфор-
мації з погляду того, наскільки поточна ситуація сприяє або  
заважає підприємству досягти поставлених цілей. Потім прий-
мають рішення про нові цілі (якщо необхідно змінити старі) та 
визначають стратегію й тактику їх досягнення. 

Під час планування маркетингової діяльності в ІСМ викорис-
товуються такі методи: сегментація ринку (визначення цільових 
груп покупців), матриця Ансоффа, GAP-аналіз, портфельний ме-
неджмент (Portfolio-аналіз), SWOT-аналіз, модель Розенберга, 
комплекс маркетингу (marketing mix), бюджетування. 

Сегментація ринку є невід’ємним атрибутом цільового марке-
тингу, що дає змогу продавцям глибше аналізувати наявні марке- 
тингові можливості. Технологія сегментації ринку містить три етапи: 
власне сегментування ринку як розбивка його на сегменти, вибір ці-
льових сегментів ринку, позиціювання товару на ринку. Кожен етап 
вимагає спеціалізованих інформаційно-технологічних засобів. 
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Програмне забезпечення сегментного аналізу є складовою час-
тиною практично всіх сучасних спеціалізованих маркетингових 
пакетів і дозволяє графічно відобразити поняття сегмента за допо-
могою побудови карти ринку. Кожен об’єкт карти ринку уособ-
лює сегмент (об’єкт у базі даних), для якого в базі даних форму-
ється й зберігається цілий ряд показників, використовуваних для 
подальшого порівняння, вибору найкращого сегмента, складання 
маркетингового звіту. 

Для кожного сегмента ринку в процесі планування визнача-
ється спеціальна маркетингова стратегія. У найзагальнішому ви-
гляді можливі стратегії описуються матрицею Ансоффа: 

• стратегія «старий товар на старому ринку» означає спрямо-
ваність на стабілізацію або розширення обсягу реалізації наявних 
товарів на існуючих ринках, де продукція реалізується і тепер. Ця 
стратегія передбачає характерний набір заходів, серед яких мож-
ливі зниження цін, визначення слабких місць у маркетинговій ді-
яльності конкурентів і в якості їхньої продукції та використання 
цих слабких місць, реклама, яка повинна переконати потенційних 
споживачів, що даний товар може бути їм корисний, додаткові 
послуги, які роблять продукт привабливішим, і т. ін.; 

• стратегія «старий товар на новому ринку» (розвиток ринку) 
має на меті вихід зі старими товарами на нові національні чи ре-
гіональні ринки, розширення функцій і сфер застосування товару, 
пристосування товару під нові сегменти ринку; 

• стратегія «новий товар на старому ринку» (інновація) базу-
ється на швидкому введенні у виробництво нових товарів, що 
доповнюють традиційний перелік. Ця стратегія може бути орієн-
тована: по-перше, на справжні інновації, тобто на дійсно нові то-
вари; по-друге, на оновлені старі товари; по-третє, на новинки, 
що є такими лише для самого підприємства. 

• стратегія «новий товар на новому ринку» (диверсифікація) 
означає проникнення підприємства на нові ринки й включення в 
нові сфери діяльності. 

GAP-аналіз забезпечує аналіз і прогноз продажу за сегмента-
ми ринку з проробленням кількох варіантів маркетингових стра-
тегій Ансоффа. 

Портфельний менеджмент — це інструмент, що забезпечує 
багатокритеріальний аналіз поточного стану підприємства за ма-
тричними моделями Бостонської групи (зростання — частка рин-
ку), «Дженерал Електрик» (привабливість — конкурентоспромож-
ність) та ін. За його допомогою виявляються й оцінюються різні 
напрямки виробничої діяльності з метою вкладання ресурсів у 
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найприбутковіші з них і звуження чи припинення неперспектив-
них напрямків діяльності. 

Для виживання в довгостроковій перспективі підприємство 
повинно мати уявлення про ті маркетингові проблеми і можливо-
сті, які очікують його в майбутній діяльності, зокрема мати про-
гноз попиту на потенційних ринках. Одним з основних методів, 
спрямованих на вирішення цього завдання, є SWOT-аналіз (перші 
літери англійських слів: strengths — сильні сторони, weaknesses — 
слабкі сторони, opportunites — можливості, threats — небезпеки). 
Він дає змогу проаналізувати сильні та слабкі сторони підприєм-
ства, а також урахувати потенційні загрози й можливості на кон-
кретних сегментах ринку. Це якісний підхід до опису ризиків, 
який полягає в детальному й послідовному розгляді змістовних 
факторів, що несуть невизначеність, і завершується формуванням 
причин основних ризиків і заходів для їх зниження. Насамперед 
маркетинговий SWOT-аналіз повинен забезпечити систематич-
ний, постійний моніторинг та вимір переваг і вад свого товару чи 
послуг порівняно з конкурентами. Він також широко застосову-
ється для аналізу конкурентного середовища ринку, для визна-
чення найпривабливіших сегментів ринку, в аналізі реклами й 
підтримки збуту. 

Модель Розенберга надає методику оброблення маркетинго-
вої інформації на основі лінійно-компенсаційного принципу, ко-
ли погана оцінка однієї характеристики врівноважується хорошою 
оцінкою іншої. Для одержання загальної оцінки всі результати 
сумуються, тобто загальна оцінка і-ї характеристики обчислю-
ється за формулою 

),()(сума iAiV   

де V(і) — важливість (вага) і-ї характеристики; А(і) — оцінка і-ї 
характеристики. Підсумкова оцінка характеристики обчислюєть-
ся як середньозважена оцінка порівняно з конкурентами: 

)),(сума/())()(сума( jVjCjW   

де W(j) — сила (вага) j-гo конкурента; C(j) — результат порів-
няння з j-м конкурентом. 

Комплекс маркетингу — сукупність керованих елементів 
маркетингової діяльності підприємства, за допомогою яких воно 
старається якнайкраще задовольнити потреби цільових ринків. 
Це комерційний інструмент підприємства, без якого навіть най-
кращий стратегічний план не досягне успіху. Він спирається на 
програми просування товарів, ціноутворення, продаж та комуні-
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кації, у результаті яких цільова група споживачів повинна дові-
датися й оцінити відмітні якості запропонованих товарів і ті по-
зиції, на які вони претендують. 

Бюджетування — детальне фінансове планування з прогнозу 
продажу, бюджету маркетингу й реклами, виробничих витрат і 
зведеного бюджету. 

Метою дослідження й аналізу ринку є його достатньо глибоке 
вивчення. Цілі вивчення ринку концентруються на таких двох 
головних моментах, як: 

• аналіз ситуації всередині та поза підприємством, прогноз мож-
ливих змін і на цій основі вироблення управлінської стратегії;  

• пошук критеріїв для прийняття управлінських рішень, пе- 
ревірка й підтвердження гіпотези поводження підприємства на  
ринку. 

Під вивченням ринку розуміється отримання, зведення в систе-
му й аналіз числових показників, що стосуються ринку й продажу. 
Завдяки цьому стає зрозумілішою ситуація зі збутовою діяльністю 
в минулому і виявляються найімовірніші напрямки можливих змін 
та проблеми, що можуть виникнути від цих змін. Метою прове-
дення такого аналізу є розробка збутової політики на майбутній 
період. Значний обсяг поданих у різних формах (табличній, гра-
фічній, текстовій, динамічними рядами тощо) даних, які підляга-
ють обробленню, вимагає використання найсучасніших інформа-
ційних технологій. 

Систематизований процес збирання, нагромадження, оброб-
лення й аналізу інформації, яка відображає існуючу внутрішню й 
зовнішню ситуацію, називається маркетинговим дослідженням. 
Принципова схема маркетингових досліджень з використанням 
комп’ютерних технологій відповідає загальноприйнятим етапам 
дослідження в маркетингу й ураховує такі процеси і процедури 
оброблення даних: 

• розроблення концепції дослідження; 
• розроблення проекту дослідження; 
• проведення дослідження та прийняття маркетингових рішень; 
• аналіз впливу результатів дослідження на діяльність фірми. 
На першому етапі маркетингових досліджень слід звернути 

увагу на два підходи до виявлення проблеми дослідження — ана-
ліз результатів виробничо-господарської діяльності й виконання 
планів маркетингу та експертне опитування, а також проаналізу-
вати технології реалізації цих підходів, виявити їхні позитивні та 
негативні характеристики. 
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На другому етапі виконується постановка задач, установлю-
ється вихідна та вхідна інформація, розробляється алгоритм роз-
рахунків, формуються вимоги до технічного, інформаційного та 
програмного забезпечення. 

Одним із трудомістких процесів є збирання даних для дослі-
дження. Отже, необхідно встановити джерела збирання внутріш-
ньої та зовнішньої інформації, охарактеризувати їх та оцінити 
ефективність використання для різних аспектів маркетингової ді-
яльності. Особливої уваги потребує питання збирання даних за 
допомогою електронних мереж. Слід визначити варіанти збиран-
ня даних у мережі Інтернет і з’ясувати особливості їх застосу- 
вання в дослідженнях різних видів. 

Маркетингові дослідження проводяться з використанням кіль-
кох груп економіко-математичних методів. Це статистичні мето-
ди оброблення даних, багатовимірні методи, регресійний та коре-
ляційний аналіз, методи статистичної теорії прийняття рішень, 
детерміновані методи дослідження операцій тощо. Важливе зна-
чення має імітаційне моделювання. Необхідно проаналізувати ці 
методи, визначити найефективніші для конкретних видів дослі-
джень. Крім того, треба дати характеристику технічних, інфор-
маційних і програмних засобів, що використовуються у процесі 
маркетингових досліджень, звернути увагу на організацію бази 
даних та застосування програмних засобів. 

На третьому етапі маркетингових досліджень збираються та 
обробляються дані. Після аналізу отриманих результатів прий-
маються управлінські рішення. 

Четвертий етап досліджень виконується через певний період і 
має виявити вплив на показники діяльності фірми (організації) 
прийнятих за результатами дослідження рішень. Якщо показники 
збуту плавно зростають і немає змін у продукції, що випускаєть-
ся, і методах збуту, то досить урахувати тільки узагальнені показ-
ники фактичної реалізації без проведення структурного аналізу. 
У всіх інших випадках необхідно з’ясувати причини, проблеми й 
визначити шляхи їх подолання. 

Проте в будь-якому разі потрібно розуміти, що тенденції рин-
ку неможливо точно визначити поодиноким вивченням. За основ-
ними показниками потрібно спостерігати постійно. При цьому, 
якщо йдеться про продукцію масового споживання, вивченню пі-
длягають зміни в демографічній структурі, географічні аспекти, 
сезонні умови споживання, торгова обстановки в регіоні, соці- 
ально-економічні фактори, імпорт, поводження споживачів при 
купівлі, стиль їхнього життя. Якщо це продукція виробничого 
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призначення, то необхідно враховувати сировину й матеріали, 
технологічні розробки, економічні фактори і т. ін. 

Під час проведення маркетингового дослідження товарів розгля-
дається комплекс питань, пов’язаних з товарною, ціновою, збуто-
вою та стимулюючою політикою підприємства. Вони охоплюють 
вивчення модифікацій товару, визначення товарів, які матимуть 
найбільший збут на обраному ринку, вивчення каналів просування 
товару. Під час вивчення цієї частини слід розглянути основні мо-
дулі підсистеми «Дослідження товару», основні завдання, які вони 
повинні вирішувати, і склад інформаційної бази цієї підсистеми. 

Прогнозування попиту — це обов’язок, який у явній чи неяв-
ній формі неодмінно повинні виконувати всі підприємства, що 
хочуть забезпечити ефективність своєї господарської діяльності. 
Будь-які припущення про можливі обсяги попиту на майбутні пе-
ріоди, масштаби й потенціал ринку називаються прогнозом ринку, 
і для його складання використовуються математичні й нематема-
тичні моделі та методи: прогнозування попиту з використанням 
економіко-математичних методів, моделі ринкового попиту, нор-
мативний метод, анкетування, експертні оцінки тощо. Слід за-
значити, що в більшості випадків у зв’язку зі значними трудно-
щами на шляху отримання точного прогнозу немає особливої 
потреби використовувати складні методи математичного аналізу 
чи проводити великий за обсягом багатоцільовий аналіз. Аналіз 
ринку вважається інструментом попередньої оцінки проблем і пе- 
ревірки становища підприємства на ринку відповідно до виду йо-
го комерційної діяльності. Тому широко застосовуються різні 
нематематичні методи. 

Метод прогнозування за судженнями споживачів здійснюєть-
ся на основі узагальнення відповідей споживачів на питання: ку-
пили б вони даний товар чи ні, коли й у яких кількостях. В окре-
мих випадках перед опитуванням проводиться демонстрація 
продукції чи дається її опис. 

Метод передринкового тестування використовується, якщо по-
трібно зробити прогноз продажу нового виду продукції. Продукція 
в порядку експерименту виводиться на обмежений ринок, і за 
отриманою реакцією й обсягами реалізації робиться прогноз про 
реакцію всього ринку. 

Метод експертних оцінок, як правило, потребує складання 
сценарію у вигляді тексту чи діаграми про те, які зміни в ситуації 
відбуватимуться в майбутньому і як у результаті зміниться ри-
нок. Кілька написаних сценаріїв показується експертам для одер-
жання оцінки кожного з них. 
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Одним з найпоширеніших є метод збирання даних про попит і 
споживачів за допомогою анкет. Схема маркетингових досліджень 
за цим методом включає послідовне виконання таких робіт: вста-
новлення цілей дослідження, розроблення змісту та форми анкети, 
визначення вибірки респондентів, вибір методу збирання даних, 
введення та оброблення даних, аналіз результатів, прийняття рі-
шень. Обов’язковими є з’ясування варіантів збирання даних, ви-
значення доцільності їх щодо різних видів товарів і послуг. Варто 
приділити увагу збиранню даних за допомогою мережі Інтернет, 
розгляду варіантів складання таблиць і графіків за результатами 
анкетування з розподілом даних опитування за окремими взає-
мозв’язаними факторами, складанню кореляційних таблиць або 
графіків для аналізу тенденцій та прогнозування попиту. Важли-
вим питанням є автоматизація статистичного оброблення зібра-
них даних, отримання інтервальних оцінок тих ринкових харак-
теристик, що вивчаються. 

Розглядаючи інші варіанти дослідження попиту на товари, не-
обхідно проаналізувати, для яких видів товарів чи послуг доціль-
но використовувати кожний з них, дати характеристику та побу-
дувати інформаційну модель задачі, навести алгоритм отримання 
результатів. Особливої уваги потребує інтерпретація їх змісту та 
використання. 

Розглядаючи інформаційні технології розрахунків з установ-
лення місткості ринку, частки підприємства на ринку, з дослі-
дження та оцінювання кон’юнктури товарного ринку, необхідно 
навчитися визначати суть задачі та її особливості, виконувати 
постановку задачі, а також розробляти алгоритм отримання ре-
зультатних даних. 

Під час вивчення питання «Оброблення інформації з ціноут-
ворення та прибутків» слід звернути увагу на те, що на рівні підп-
риємства ціна відіграє подвійну роль: подібно рекламі вона є ін-
струментом стимулювання попиту й водночас являє собою 
головний фактор довгострокової рентабельності. Тому при виборі 
цінової стратегії потрібно враховувати як внутрішні обмеження, 
що накладаються витратами і рентабельністю, так і зовнішні, що 
визначаються купівельною спроможністю ринку й ціною товарів-
конкурентів. Крім того, цінові рішення мають бути погоджені з 
рішеннями щодо позиціювання товару та зі збутовою стратегією. 
Інформаційна технологія розрахунків цін на товари повинна реа-
лізовуватись як з урахуванням ролі ціни в стратегії маркетингу, 
так і з урахуванням особливостей автоматизованого оброблення 
даних. Основними етапами ціноутворення є: 
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• визначення мети цінової політики (забезпечення повного 
обсягу збуту товарів, максимальний розмір прибутків від прода-
жу товарів, збереження становища фірми на ринку тощо); 

• вибір методу ціноутворення (витратний, на основі попиту, 
на основі дій конкурентів на ринку та ін.); 

• збирання даних для розрахунків. Процедура збирання даних 
пов’язана з методом встановлення цін і складом інформації, не-
обхідної для розрахунків. Інформація може бути зібрана з внут-
рішніх джерел (прямі та непрямі витрати, фактичні ціни та обсяги 
продажу, залишки товарів, частка товару на ринку) та зовнішніх 
(попит на товари, ціни конкурентів, місткість ринку, законодав- 
ство); 

• оброблення даних, що може бути виконане з використанням 
різних інформаційних технологій. Найпоширеніший варіант — 
автономне виконання розрахунків на робочому місці маркетоло-
га. При цьому формується персональна база даних і використову-
ється програмне забезпечення загального призначення (Excel, 
Access), інколи — спеціальні програми для розрахунку цін. Вико-
ристання інформації, яка формується іншими спеціалістами підп-
риємства (технологами, нормувальниками, збутовиками), можливе 
шляхом передачі машинних носіїв із необхідними даними, а також 
застосування безпосередньо документів. Ефективнішим є оброб-
лення даних у локальній мережі підприємства, яке забезпечує мар-
кетологу доступ до необхідної інформації, що формується на АРМ 
спеціалістів різних служб підприємства. Встановлення цін на то-
вари може виконуватися методами: прямих розрахунків, прогно-
зування, оптимізації, експертним, з використанням систем підт-
римки прийняття рішень (СППР). Задачі з ціноутворення 
характеризуються невизначеністю значної частини вхідних да-
них, альтернативністю та багатоваріантністю рішень, які прий-
маються. Це зумовлює необхідність ширшого використання саме 
систем підтримки прийняття рішень; 

• аналіз результатних даних виконується маркетологом, який 
встановлює, наскільки розрахункова ціна враховує фактори, що 
впливають на неї. При цьому спеціаліст може звернутися до ін-
формації в базі даних (наприклад, коли останній раз була модер-
нізація чи оновлення товару, як рекламувався товар і т. ін.), ви-
конувати додаткові розрахунки і встановлювати ціну продажу; 

• контроль за поточними цінами. Він здійснюється протягом 
усього процесу виробництва та продажу товарів. 

На основі рішень, які приймає маркетолог, усі наведені вище 
етапи можуть виконуватися повторно, з використанням інших ме-
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тодів розрахунків, поновлених даних, урахуванням інших факто-
рів, які впливають на ціни, тощо. 

Один з поширених методів — розрахунок цін на товари на ос-
нові витрат. Вхідною інформацією слугують дані про прямі ви-
трати, які формуються на АРМ конструктора, технолога, бухгал-
тера, економіста з праці тощо, а також загальновиробничі 
витрати та витрати, пов’язані з операційною діяльністю. Прибут-
ки встановлюються з урахуванням чинного законодавства. Задача 
може бути реалізована з використанням спеціалізованих програм 
або базових засобів оброблення даних. Ефективним засобом  
розрахунку цін є електронні таблиці. У цьому разі вхідна інфор-
мація вноситься в електронні таблиці шляхом експорту даних з 
бази даних підприємства (у разі функціонування локальної мере-
жі АРМ) або вводиться безпосередньо в таблицю (у разі автоном-
ного розв’язання задач). При цьому оперативно виконуються  
перерахунки, пов’язані зі зміною цін матеріалів, заробітної плати, 
інших витрат. У свою чергу, встановлена розрахункова ціна може 
коригуватися маркетологом з урахуванням цін конкурентів, змін 
у попиті, модифікацій, удосконалення товарів тощо. 

Для аналізу залежності між витратами, ціною, обсягом прода-
жу та прибутками враховуються витрати постійні та змінні. При 
цьому можливо визначити точку беззбитковості (у натуральних і 
вартісних показниках), встановити обсяги реалізації товару для 
отримання прибутку в певному розмірі, розрахувати розмір при- 
бутку за певних обсягів продажу товару тощо. Результатна інфор-
мація може бути надана у вигляді таблиць і графіків. 

Інформаційна технологія розрахунку цін на експортно-імпортні 
товари базується на цінах пропозиції виробників товарів, законо-
давчій інформації про мито, акциз і ПДВ, комерційній інформації 
про ринкові ціни. Для отримання такої інформації використову-
ється комп’ютерна мережа Інтернет. 

Проводячи рекламну кампанію, слід усвідомлювати, що це 
складний процес, який потребує матеріально-технічного й фінан-
сового забезпечення, економіко-психологічного обґрунтування та 
стратегічного планування. Рекламна кампанія не є повністю де-
термінованим процесом. Результативність її впливу на попит 
важко передбачити, оскільки цей процес має імовірнісний харак-
тер. Отже, маркетингове дослідження реклами повинно здійсню-
ватися на всіх етапах рекламної кампанії: на етапі розроблення 
товару та планування збуту, на етапі планування та формування 
бюджету рекламних заходів (як складової маркетингу), на етапі 
вибору засобів розповсюдження рекламної інформації, здійснен-
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ня рекламних заходів, а також на етапі оцінювання ефективності 
рекламних заходів. 

У процесі розроблення рекламної кампанії найчастіше прий-
маються п’ять принципово важливих рішень. Першим кроком у  
розробленні рекламної кампанії є постановка задач. Вони мають 
ґрунтуватися на результатах дослідження цільового ринку та ре-
зультатах дослідження видів і засобів реклами, а також аналізу 
підходів до формування комплексу маркетингу. Другим кроком є 
розроблення загального та детального бюджетів реклами. Фор-
мування бюджету реклами може здійснюватися з використанням 
таких методів: обчислення бюджету реклами відповідно до наяв-
них коштів; обчислення бюджету реклами у відсотках суми про-
дажу; конкурентного паритету; обчислення, виходячи з цілей і 
задач. Рішення про рекламне звернення охоплює: формування ідеї 
звернення; виконання звернення; оцінювання варіантів звернення. 
Рішення про засоби розповсюдження реклами містить: аналіз охоп-
лення потенційних споживачів рекламною інформацією; аналіз  
впливовості реклами; аналіз основних видів розповсюдження ре-
клами; графік використання засобів реклами. Оцінка рекламної 
програми включає розрахунки комутативної та торговельної ефек-
тивності. 

Процес проведення рекламної кампанії характеризується вели-
кими обсягами інформації, яка підлягає опрацюванню, та склад-
ними інформаційними зв’язками між кожним етапом рекламної 
кампанії. Усе це потребує спеціальних методів збирання та оброб-
лення інформації, що не можуть бути ефективними без застосу-
вання статистичних, економіко-математичних методів та засобів 
обчислювальної техніки. 

Інформаційні підсистеми з управління рекламною діяльністю 
повинні мати інформаційні зв’язки як з іншими інформаційними 
системами підприємства для отримання внутрішньої оператив-
ної, нормативної та регламентної інформації, так і з зовнішнім 
середовищем. 

При автоматизації задач, пов’язаних з автоматизацією реклам-
ної діяльності, може бути кілька підходів, які різняться масштаба-
ми автоматизації та переліком розв’язуваних задач. Це пов’язано, 
по-перше, зі сферою діяльності підприємства чи організації, а по-
друге, з розмірами підприємства. Рекламою займаються як спеціа-
лізовані рекламні агенції, так і підприємства, що виробляють про-
дукцію, надають послуги, займаються торговельною, фінансовою 
діяльністю тощо і виступають у ролі рекламодавців. Невеликі 
підприємства з простою структурою не потребують ведення 
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управлінського обліку рекламної діяльності як окремої підсисте-
ми; середні та великі підприємства виділяють на проведення рек-
ламної кампанії значні кошти, а тому в них виникає необхідність 
проведення комплексної автоматизації планування, обліку та 
аналізу рекламної діяльності. 

Перший підхід полягає в розв’язанні окремих задач з плану-
вання, обліку та аналізу за допомогою електронних таблиць. 

Суть другого підходу — розроблення окремого АРМ реклам-
ної діяльності. Склад комплексу задач визначається з урахуван-
ням потреби та специфіки роботи підприємства. Зауважимо, що 
на сьогодні не існує якогось стандарту чи зразка для розроблення 
АРМ рекламного відділу, але можна рекомендувати такий склад 
задач: задачі, пов’язані з аналізом об’єкта дії реклами, тестуван-
ням рекламних засобів, розробленням плану рекламних заходів, 
кошторису витрат на рекламу, моніторингом рекламних заходів, 
проведенням контролю та аналізу ефективності рекламних за- 
ходів. 

За третім підходом автоматизація рекламної діяльності інтег-
рується з автоматизацією всього підприємства на базі викорис-
тання корпоративних інформаційних систем. 

Програмний комплекс для автоматизації рекламної діяльності 
можна поділити на: 

• модуль дослідження сприйняття реклами (основні задачі: 
аналіз охоплення потенційних споживачів різними засобами рек-
ламної інформації; аналіз ситуації на ринку масової рекламної 
інформації; дослідження залежності обсягів продажу від реклам-
них заходів); 

• модуль тестування реклами (основні задачі: аналіз впливо-
вості виду реклами; аналіз цін на розміщення рекламної інфор-
мації); 

• модуль планування рекламної кампанії (основні задачі: роз-
роблення загального плану рекламної кампанії; розрахунок за- 
гального кошторису витрат на рекламну кампанію; розподілення 
коштів за функціями діяльності, товарами та засобами реклами; 
розроблення детального плану рекламної кампанії за кожним за-
собом реклами; визначення структури витрат; формування довід-
ників для обліку витрат; розроблення детального кошторису рек-
ламної кампанії); 

• модуль управлінського обліку рекламної кампанії (основні 
задачі: облік витрат на маркетингові дослідження за статтями ви-
трат; облік витрат на рекламу за видами реклами, носіями, на 
конкретних сегментах ринку; облік витрат у сфері побуту; облік 
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витрат на персонал; облік загальновиробничих витрат; облік ви-
трат за структурою засобів реклами; облік витрат за структурою 
витрат). 

• Машинну інформаційну базу функціональної підсистеми 
рекламної діяльності становлять масиви нормативно-довідкової, 
планово-договірної, облікової та результатної інформації. 

До масивів нормативно-довідкової інформації належать: до-
відник шкали ефективності реклами; довідник засобів реклами; 
довідник рекламних агенцій; довідник газет; довідник журналів; 
довідник радіостанцій; довідник телекомпаній; довідник про-
грам передач на радіо; довідник програм передач на телебачен-
ні; довідник цін на розміщення реклами у пресі; довідник цін на 
розміщення реклами на радіо; довідник цін на розміщення рек-
лами на телебаченні; довідник цін на DIRECT MAIL; довідник 
цін на виставках; довідник рекламодавців; довідник товарів, які 
рекламуються. 

До масивів планово-договірної інформації належать: план ре-
кламних заходів; договори на рекламні послуги; бюджет рекла-
ми; витрати на окремі рекламні заходи. 

До масивів облікової інформації належать: витрати на рекламу 
за статтями витрат; дані анкетного опитування респондентів; дані 
опитування покупців; первинні дані опитування для визначення 
комутативної ефективності; фактичні дані збуту за період. 

До масивів результатної інформації належать: результати ана-
лізу проведення рекламного заходу; загальні фактичні витрати за 
видами та засобами реклами; результати розрахунку комутатив-
ної ефективності реклами; результати розрахунку комерційної 
ефективності реклами. 

Автоматизоване оброблення маркетингової інформації забез-
печується комплексом інформаційних технологій. До них належать: 

• глобальні телекомунікаційні технології. Вони використо-
вуються, по-перше, для отримання даних про зовнішнє середо-
вище і, по-друге, для реклами й електронного продажу товарів; 

• системи оброблення поточних операцій. З погляду марке-
тингу їх завдання полягає в нагромадженні даних, необхідних 
для виявлення особливостей поточної ситуації; 

• системи аналізу даних. Їхнім завданням є моніторинг даних 
з метою виявлення симптомів проблем (частково це завдання 
можуть виконувати системи оброблення поточних операцій); 

•  системи підтримки прийняття маркетингових рішень. Вони 
застосовуються для розв’язання проблем, виявлених під час мо-
ніторингу даних; 
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• експертні системи. З погляду маркетингу вони також засто-
совуються для розв’язання проблем, виявлених під час моніторин-
гу даних. 

Системи підтримки маркетингових рішень охоплюють три 
групи інформаційних технологій кінцевого користувача, які ба-
зуються на застосуванні: 

• універсальних пакетів прикладних програм, які підтриму-
ють застосування досить широкого ряду загальнонаукових мето-
дів і моделей у різних предметних областях (наприклад, сучасні 
електронні таблиці); 

• методоорієнтованих пакетів прикладних програм, які підт-
римують застосування певного класу загальнонаукових методів і 
моделей у різних предметних областях (наприклад, статистичні 
пакети); 

• спеціалізованих пакетів прикладних програм, які підтриму-
ють застосування специфічних методів і моделей у конкретній 
предметній області. 

Порівняльну характеристику деяких маркетингових програм-
них пакетів [3] наведено в табл. 6.1 («+» — характеристика підт-
римується, «–» — не підтримується). 

Таблиця 6.1  
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГОВИХ ПРОГРАМ 

Задача чи метод 
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Задача маркетингу       

Аналіз ринку товару + + + + + + 

Аналіз конкурентоспроможності + + + – + + 

Прогноз і аналіз продажу + + + + – + 

Аналіз ризиків – + – – – – 

Управлінський облік – + – + + + 

Супроводження покупців і клієн-
тів 

– – – + + + 

Планування маркетингової діяль-
ності 

+ + + + + + 

Аналіз ефективності маркетингу – + + + + + 
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Методи маркетингу       

Сегментація ринку + + + + + + 

SWOT-аналіз + + + – + + 

Portfolio-аналіз – + – – – – 

GAP-аналіз – + – + – – 

Модель Розенберга + + – – – – 

Marketing mix + + – – – – 

Стратегія Ансоффа + + – – – – 

Бюджетування + + + + + + 

 

Основна 

1. Основи інформаційних систем: Навч. посіб. / В. Ф. Ситник, 
Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва; За ред. В. Ф. Сит- 
ника. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 24—33;  
47—53; 319—331; 383—391; 400—410. 

2. Пінчук Н. С., Галузинський Г. П., Орленко Н. С. Інформаційні сис-
теми і технології в маркетингу: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1999. —  
С. 5—10; 19—23; 170—183; 196—311. 

Допоміжна 

3. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. — 
СПб.: Питер, 2000. — С. 75—228. 

4. Пінчук Н. С., Галузинський Г. П., Орленко Н. С. Інформаційні сис-
теми і технології в маркетингу: Навч. посіб. для самост. вивч. дисц. — 
К.: КНЕУ, 2001. — С. 82—204. 

5. Устинова Г. М. Информационные системы менеджмента: Основ-
ные аналитические технологии в поддержке принятия решений: Учеб. 
пособие. — СПб.: ДиаСофтЮП, 2000. — С. 260—275. 

 

Література до теми 

6.2. Практичне заняття 
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Мета: перевірка розуміння особливостей інформаційних тех-
нологій дослідження ринку й попиту на товари та набуття нави-
чок автоматизації відповідних процесів оброблення маркетинго-
вої інформації. 

ПЛАН 

1. Принципова схема маркетингових досліджень з використан-
ням комп’ютерних технологій. 

2. Структура первинного попиту та методи прогнозування попиту. 
3. Вибірковий метод у вивченні попиту. 
4. Основні принципи організації дослідження ринку з викорис-

танням анкет. 
5. Автоматизація розрахунків для оцінювання попиту. 

 

Для самостійної перевірки знань доцільно проаналізувати  
(з використанням комп’ютера) маркетингові дані (якщо вони наве-
дені), сформулювати докладні відповіді на поставлені запитання 
й перевірити їх на повноту та правильність за допомогою матері-
алів пропонованих літературних джерел. 

 
1. Дайте визначення інформаційних систем маркетингу (ІСМ), 

установіть мету їх створення.  
2. Визначте структуру функціональної частини ІСМ і комплек-

сів задач, розв’язуваних у її підсистемах. 
3. Назвіть типи задач, розв’язуваних в ІСМ, розкрийте роль 

результатних даних для прийняття маркетингових рішень. 
4. Дайте загальну характеристику автоматизованих розрахун-

ків для встановлення місткості ринку. 
5. Наведіть методи встановлення та прогнозування попиту на 

товари при функціонуванні ІСМ. 
6. Які є моделі для дослідження ринкового попиту? Наведіть 

приклади їх використання для розв’язання конкретних задач. 
7. Дайте загальну характеристику автоматизованого розв’язання 

задач із дослідження кон’юнктури товарного ринку. 
8. Назвіть комплекси задач, на які, на вашу думку, доцільно 

поділяти підсистему «Маркетингові дослідження товарів». 
9. У чому полягає дослідження конкурентоспроможності то-

варів? Побудуйте інформаційну модель розв’язання задач. 

6.3. Завдання для перевірки знань 
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10. Які економіко-математичні методи й моделі можна викори-
стовувати для проведення розрахунків з визначення конкуренто-
спроможності товарів? 

11. За наведеними в табл. 6.2 щомісячними даними продажу, 
застосовуючи графічні методи аналізу, визначте, чи є сезонні ко-
ливання обсягів продажу цього товару. 

Таблиця 6.2  

ДАНІ ПРОДАЖУ, тис. грн 

Місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1999 p. 60 60 75 80 68 72 80 88 88 104 90 70 

2000 p. 65 60 80 88 76 84 88 96 90 112 104 80 

12. У табл. 6.3 наведено дані із сегментування пилососів го-
лландської фірми «Філіпс» на західноєвропейському ринку за ці-
новим фактором. 

Таблиця 6.3 

РОЗПОДІЛ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ  
ПИЛОСОСІВ ФІРМИ «ФІЛІПС» ЗА РІВНЕМ ЦІН 

Рівень цін Сегмент ринку, % 
Середній обсяг 

продажу, % 
від до Німеччина Франція Англія Нідерланди 

0 75 5 10 23 25 15,8 

76 115 15 22 39 26 25,5 

116 155 30 25 31 31 29,3 

156 190 25 21 5 15 16,5 

>190  25 22 2 3 13,0 

Усього 100 100 100 100 100 

Рівні цін до 115 можна визначити як низькі, від 116 до 155 — 
як середні, вищі за 155 — як високі. Проаналізуйте ці дані, ви- 
користовуючи різні засоби графічного аналізу.  

Чи існує своє розподілення частки обсягу продажу (свій ціно-
вий сегмент) відносно кожного споживацького сегмента ринку, 
визначеного за географічною ознакою? Якщо існує, то де міст-
кість ринку високоякісної продукції найвища, а де споживачі від-
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дають перевагу дешевшим виробам? Що можна сказати про по-
пит на продукцію середньої якості? 

13. У табл. 6.4 наведено функціональну карту продуктової сег-
ментації для ринку пилососів з урахуванням каналів збуту. 

Які канали збуту найефективніші для збуту нової продукції? 
Для більшої переконливості проілюструйте свій висновок відпо-
відними графічними засобами. 

Якщо продукція вашого підприємства в змозі конкурувати з 
продукцією «Філіпс» (як і з продукцією інших фірм) лише за ці-
ною (інші параметри приблизно ідентичні), то де слід її реалізо-
вувати, а де немає сенсу витрачати гроші на просування цієї про-
дукції? Через які канали збуту потрібно реалізовувати цю 
продукцію і чому? 

Запропонуйте методику визначення місткості ринку для 
продукції вашого підприємства. Які для цього необхідно мати 
дані? 

Таблиця 6.4 

СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ ПИЛОСОСІВ ФІРМИ «ФІЛІПС» 
 ЗА КАНАЛАМИ ЗБУТУ 

Канал збуту 

Сегмент ринку 
Усього, 

% Німеч-
чина 

Франція Англія Нідерланди Інші 

Спеціалізовані магазини 
електропобутових при-
ладів 

*** *** * *** * 36 

Універмаги *** *** *** *** **** 39 

Виписування по пошті * * * ** * 6 

Магазини знижених цін * * * ** * 6 

Магазини радіоелектроніки * * * * *** 6 

Інші канали * * * * * 7 

Усього, % 18 23 12 12 35 100 

Ефективність каналів збуту:   **** — найефективніші; 
 *** — ефективні; 
   ** — відносно ефективні;  
     * — малоефективні. 

14. У 1982 р. фірма «Еппл» почала розробку тандема персо-
нальних комп’ютерів «Ліза — Макінтош». Комп’ютер великої по-
тужності «Ліза», ціну якого було визначено у межах 8—10 тис. дол. 
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за комплект, розглядався керівництвом компанії як основна 
модель. «Ліза» мала бути основою для цілого сімейства комп’ю-
терів і, отже, приносити значну частку прибутку компанії в 
майбутньому. На початку життєвого циклу випуск цієї моделі 
планувався в невеликих кількостях, оскільки вона адресува- 
лася великим корпораціям і мала продемонструвати технічні  
та виробничі можливості «Еппл». Навпаки, «Макінтош» (ціна  
2,5 тис. дол.) мав стати комп’ютером масового попиту й вироб-
лятись у великій кількості. 

У табл. 6.5 наведено аналіз ринку тих часів щодо тандема 
комп’ютерів, які розроблялися фірмою «Еппл». 

Для яких груп споживачів найбільш придатний кожен із цих 
комп’ютерів? Чи виправдаються прогнози керівництва фірми? 
Чи були фірмою належним чином ураховані такі важливі фак-
тори комерційного успіху, як запити конкретних груп спожи-
вачів? 

Таблиця 6.5 

СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ 
(на 1982 p.) 

Фактор (сегменту-
вання за продук-

том) 

Сегмент ринку за групами користувачів Нові моделі 
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Технічні параме-
три 

** ** **** *** *** *** **** *** 

Ціна **** **** *** **** **** *** * *** 

Особливі  
властивості 

** ** *** ** ** ** ** ** 

Надійність *** ** ** *** *** ** * *** 

Зручність *** *** ** *** ** * **** **** 

Сумісність * * * * * **** * * 

Периферійне  
обладнання 

* * * * * **** * * 
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Програмне  
забезпечення 

** ** *** *** *** **** ** *** 

Позначення: **** — дуже важливий фактор;  
   *** — важливий фактор; 
     ** — маловажливий фактор;  
       * — незначний фактор. 

15. У табл. 6.6 наведено дані сегментів ринку, на який плану-
вав виходити московський завод «Барикади» зі своєю новою 
продукцією — пральною машиною-автоматом потужністю 3 кг 
білизни, в яку було закладено 36 програм. 

Проаналізуйте ступінь збігу характеристик продукції заводу 
«Барикади» із запитами виділених сегментів ринку і зробіть ви-
сновки щодо комерційних перспектив цієї продукції. 

Для більшої наочності висновків проілюструйте їх відповідни-
ми діаграмами. 

Таблиця 6.6 

СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ ЗА ПРОДУКТОМ ЗАВОДУ 
«БАРИКАДИ» 

Фактор (сегменту-
вання за продуктом) 

Географічний сегмент ринку Модель 

ринок 
СРСР 

ринок Північної 
Америки 

ринок За-
хідної Єв-

ропи 

пральна ма-
шина-автомат 

Ціна **** ** *** * 

Технічний рівень  
(кількість програм) 

** **** *** **** 

Потужність (кіль-
кість білизни) 

*** **** *** *** 

Надійність ** **** **** ** 

Позначення: **** — дуже важливий фактор; 
         *** — важливий фактор; 

         ** — не дуже важливий фактор;  
         * — незначний фактор. 

16. У табл. 6.7 наведено дані про обсяг продажу холодильни-
ків у США в період 1965—1969 pp. Сегментування зроблено за 
двома ознаками: вік і річний прибуток покупців. Цифри в клітинках 
таблиці відображають кількість холодильників, проданих на да-
ному ринковому сегменті (наприклад, цифра 6 означає, що на да-
ному ринковому сегменті за вказаний період було продано  
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60 тис. холодильників). Запропонуйте різні способи наочного  
відображення цих даних і визначте, яка інформація про цікаві групи 
покупців та їхні інтереси випливає з цих даних. 

Таблиця 6.7 

СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ ХОЛОДИЛЬНИКІВ 

Річний прибуток,  
дол. США 

Вік споживачів, років 

до 24 25—34 35—44 45—54 55—64 понад 68 

До 5000 6 6 5 7 7 19 

Від 5000 до 10 000 15 15 10 8 8 5 

Від 7000 до 10 000 12 32 27 24 13 6 

Від 10 000 до 15 000 4 19 24 23 10 2 

Від 15 000 до 25 000 1 6 10 12 5 1 

Понад 25 000   3 3 2  

Тема 7. Інформаційно-обчислювальна  
система в органах державної статистики 

7.1. Методичні поради до вивчення теми 

Зміст теми. Розкриваються основні завдання інформатизації ор-
ганів державної статистики, оброблення статистичної інформації 
на районному, обласному й державному рівнях. Висвітлюються 
напрямки розвитку інформаційно-обчислювальної системи статис-
тики згідно з Концепцією інформатизації органів державної стати-
стики і схема взаємодії органів статистики з іншими державними 
органами України. Розглядається склад інформаційного забезпе-
чення органів державної статистики: класифікація і кодування ін-
формації; системи збирання інформації, формування баз і сховищ 
даних. Розглянуто програмно-технічний комплекс системи. Даєть-
ся характеристика технології розв’язання регламентних статис- 
тичних задач, формування зведених статистичних звітів. Регламентні 
задачі розв’язуються засобами комплексів електронного оброб-
лення даних. Описано перехід від технології розв’язання еконо- 
мічних задач за допомогою комплексів електронного оброблення 
інформації до технології «клієнт — сервер», що ґрунтується на 
використанні баз даних статистичних показників та реалізації 
динамічної системи SQL-запитів у сукупності зі статистичними 
пакетами типу SPSS, SAS, необхідними для забезпечення аналі-
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тичної роботи. Розкрито технологію оброблення даних спостере-
жень ділової активності підприємств. 

 
Пояснення до теми. Під час вивчення цієї теми слід зрозуміти 

суть інформатизації органів державної статистики, її мету та 
принципи реалізації згідно з нормативними документами — Кон-
цепцією інформатизації органів державної статистики, яка за зміс-
том відповідає вимогам Програми реформування державної стати-
стики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
27 червня 1998 р., та вимогам Закону України «Про національну 
програму інформатизації» від 4 лютого 1998 р. 75/98—ВР. 

Для вивчення суті інформаційно-обчислювальної системи (ІОС) в 
органах державної статистики доцільно насамперед визначити її 
структуру. Проведіть узагальнення допоміжних літературних джерел 
[2; 3]. Попередні результати аналізу теоретичних і практичних мате-
ріалів підтверджують, що структура ІОС є ієрархічною, побудованою 
відповідно до організаційної структури державної статистики Украї-
ни. Вона може розглядатись як у вертикальному, так і горизонталь-
ному аспектах. По вертикалі структура ІОС Держкомстату включає 
районний, обласний та державний рівні. На кожному з цих рівнів 
створена локальна система оброблення статистичних даних. 

На районному рівні проводиться збирання інформації від пер-
винних об’єктів статистичного обліку, виконуються вибіркові 
обстеження, оброблення та аналіз одержаної статистичної інфор-
мації, передача її керівним органам району і по каналах зв’язку 
на обласний рівень. Районний рівень охоплює 660 районних і мі-
ських відділів статистики, забезпечує оброблення 30 млн байт, 
передачу 24 млн і збереження протягом року 560 млн байт інфор-
мації. Кожен районний відділ статистики повинен бути обладна-
ний локальною мережею, в якій одна з робочих станцій укомплек-
тована модемом для здійснення обміну даними по комутованих 
каналах зв’язку і, отже, виконує функції поштового сервера. Ло- 
кальна обчислювальна мережа районного відділу статистики управ-
ляється мережевою операційною системою Netware Lite для одно-
рангових мереж, що дозволяє використати невиділений файл-
сервер з можливістю організації на ньому додаткового робочого 
місця. Однак ще більшість районних відділів статистики недостат-
ньо укомплектовані комп’ютерною технікою, тому зібрані дані 
доводиться передавати для оброблення й аналізу в обласні уп-
равління статистики. 

Обласний рівень забезпечує збирання статистичних даних від 
підзвітних статистичних одиниць, одержує статистичні дані по 
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каналах зв’язку з районного рівня, обробляє й аналізує статистич-
ну інформацію в межах території, забезпечує нею керівні органи 
регіону й передає інформацію на державний рівень по каналах 
зв’язку. Для забезпечення ефективного використання технічних 
засобів і скорочення строків оброблення статистичної інформації 
програмно-технічний комплекс обласного управління статистики 
об’єднується в локальну обчислювальну мережу на основі поши-
реного стандарту ІЕЕЕ 802.3 (Ethernet). Ураховуючи необхідність 
уведення й оброблення на обласному рівні до 680 млн байт ста-
тистичної інформації, центр обласного рівня має кілька обчислю-
вальних машин середньої потужності. 

Сервер зв’язку обласного управління статистики забезпечує 
взаємодію з районним рівнем. Він укомплектований груповим 
модемом, який підтримує обмін даними за протоколом V.23 на 
діючих комутованих телефонних каналах зв’язку. Інформаційна 
взаємодія обласного управління статистики і державного рівня 
статистики здійснюється з використанням засобів електронної 
пошти на персональному комп’ютері, який виділений для вико-
ристання у вигляді електронного поштамту. 

На державному рівні проводиться збирання, оброблення та 
аналіз статистичної інформації, яка надходить з обласних управ-
лінь статистики. Результати оброблення спрямовуються в керівні 
державні органи. Також організується контрольований доступ до 
статистичних фондів з боку міністерств і відомств. Тут здійсню-
ється об’єднання обласних фрагментів у глобальну мережу статис-
тики України. Державний рівень інформаційно-обчислювальної 
системи статистики складається з локальної обчислювальної ме-
режі, яка об’єднує управління Держкомстату й відділи Головного 
міжрегіонального управління статистики в єдиний інформаційний 
простір з відповідним розподілом прав доступу до інформацій-
них фондів. Центральний рівень статистичної інформаційної сис-
теми має забезпечити введення і оброблення 680 млн байт, пере-
дачу 500 млн байт, а також зберігання впродовж року 1700 млн 
байт статистичної інформації. 

Головне міжрегіональне управління статистики (ГМУС) ство-
рено у 2000 р. на базі Головного міжрегіонального інформаційно-
го центру. ГМУС знаходиться в безпосередньому підпорядкуван-
ні Державного комітету статистики і є головною організацією з 
питань збирання, нагромадження й оброблення статистичної ін- 
формації, матеріалів переписів та вибіркових і соціально-демографіч-
них обстежень. Для передачі інформації використовується мережа 
УкрПак на базі виділених та комутованих телефонних ліній. Інфор-
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мація, що надходить з регіонального рівня до ГМУС, агрегується  
в цілому по Україні, а також за територіями і видами економічної 
діяльності. Вона використовується Держкомстатом передусім для 
забезпечення центральних органів державної влади інформацією, 
необхідною для прийняття управлінських рішень, а також для ана-
літичної роботи та розповсюдження статистичної інформації се-
ред широкої громадськості. 

До складу ГМУС входять функціональні та технологічні від-
діли. Функціональні відділи виділені згідно з функціональною 
структурою Держкомстату. До технологічних належать: відділ 
системного супроводження засобів обчислювальної техніки, від-
діл інформаційних технологій, відділ програмування, відділ су-
проводження програмного забезпечення. Ці відділи забезпечують 
розробку календарних планів запровадження комп’ютерних тех-
нологій, виконують усі етапи робіт з алгоритмізації та програму-
вання, а також виконують супровід розроблених проектів у про-
цесі їх запровадження і промислової експлуатації. 

По горизонталі структура ІОС органів державної статистики 
для районного, обласного й державного рівнів є ідентичною та 
охоплює забезпечувальні й функціональні підсистеми. Складо-
вими забезпечувальних підсистем є інформаційне, технічне, про-
грамне забезпечення й аспекти організаційно-правового забезпе-
чення. Функціональні підсистеми виділені згідно з організа-
ційною структурою Держкомстату і його регіональних органів за 
такими напрямками: розв’язання регламентних статистичних за-
дач, оброблення даних спостережень, розроблення матеріалів пе-
репису населення, а також розповсюдження статистичної інфор-
мації. 

Для автоматизації функцій огранів державної статистики в 
ІОС відповідно до організаційної структури Держкомстату виді-
лені такі функціональні підсистеми (комплекси задач): статисти-
ка промисловості; статистика інвестицій та будівництва; струк-
турна статистика; статистика сільського господарства та довкіл-
ля; статистика торгівлі; статистика послуг, транспорту і зв’язку; 
статистика фінансів; статистика цін; статистика праці; статистика 
населення; статистика реформування власності; статистика науки, 
інновацій та інформатики; статистика природних ресурсів; ста-
тистика зовнішньої торгівлі; статистика послуг і соціальних про-
грам; статистика обстеження умов життя і домогосподарств; ста-
тистика національних рахунків; статистика зведеної інформації. 
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Перелік функціональних підсистем визначений відповідно до 
вимог міжнародних стандартів класифікації видів економічної ді-
яльності (КВЕД). 

У межах виділених підсистем здійснюється автоматизоване 
оброблення інформації для розв’язання регламентних задач і за-
дач оброблення матеріалів обстежень. На центральному та регіо-
нальному рівнях оброблення інформації здійснюється за допомо-
гою комплектів електронного оброблення інформації (КЕОІ), що 
розробляється переважно централізовано колективом ГМУС. 

Ураховуючи постійні зміни статистичної звітності в умовах пе-
рехідного періоду в економіці держави, відсутність управління ча-
совими інтервалами існування об’єктів класифікації, єдиної системи 
актуалізації та ведення класифікаторів, стандартів на формати пред-
ставлення даних, а також низку вад у здійсненні технології оброб-
лення статистичної інформації, актуальною нині є проблема вдос-
коналення системи оброблення даних в органах державної 
статистики. Основними напрямками такого вдосконалення є: 

• внесення змін до порядку збирання та опрацювання статистич-
ної звітності — це передусім перехід до несуцільних методів спо-
стереження з оптимальною періодичністю надання інформації, ви-
користання спеціальних моніторингів, переписів та опитувань; 

• максимальне наближення системи введення даних до дже-
рел їх виникнення та забезпечення отримання даних від звітую-
чих одиниць в електронному вигляді; 

• запровадження й динамічна підтримка загальнодержавних 
класифікаторів, розроблених відповідно до міжнародних класи-
фікацій; 

• модернізація програмно-технічної бази, забезпечення орга-
нів державної статистики сучасними програмними й технічними 
засобами для ефективного виконання покладених на них завдань 
у необхідному обсязі, а також забезпечення ефективного функці-
онування й розвитку локальних мереж центрального, регіональ-
ного та районного рівнів; 

• стандартизація технології автоматизованого оброблення 
статистичної звітності — розроблення типових уніфікованих те-
хнологій та відповідного програмного забезпечення; 

• перехід від технології електронного оброблення інформації, 
що базується на використанні комплексів електронного оброб-
лення інформації та створюється, як правило, за принципом одна 
форма статистичної звітності — один комплекс на основі заста-
рілих технологій та програмних засобів, до технологій, що ґрун-
туються на використанні баз даних статистичних показників і 
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динамічної системи SQL-запитів, а також прикладних статистич-
них пакетів SPSS і SAS; 

• побудова глобальної (корпоративної) мережі органів держав-
ної статистики, що базується на локальних обчислювальних мере-
жах центрального, регіонального та районного рівнів, удоскона-
ленні діючої системи обміну інформацією на основі використання 
сучасних телекомунікаційних технологій, програмних і технічних 
телекомунікаційних засобів; 

• розробка системи захисту інформації, що охоплює комплекс 
організаційних заходів, технічних та програмних засобів, які реа-
лізують розмежування прав доступу до інформації, створення ок-
ремих підмереж, фіксацію доступу до баз даних з конфіденцій-
ною інформацією тощо; 

• створення інформаційних фондів Держкомстату та надання 
можливості доступу до них споживачам статистичної інформації 
в межах виділених їм повноважень, удосконалення системи роз-
повсюдження статистичної інформації. 

Відповідно до Концепції інформатизації органів державної  
статистики, прийнятої на колегії Держкомстату України, удо-
сконалення та розвиток інформаційно-обчислювальної системи 
органів державної статистики здійснюється у два етапи. На пер-
шому етапі (2000—2004 рр.) здійснюється розроблення та впро- 
вадження автоматизованої системи збирання, оброблення й аналізу 
даних державної статистики на основі сучасних інформаційних тех-
нологій, створення корпоративної інформаційно-обчислювальної 
мережі органів державної статистики. 

На другому етапі (2005—2007 рр.) передбачається створення  
та розвиток інтегрованої інформаційної системи органів держав-
ної статистики на основі системи введення інформаційних фондів 
Держкомстату та забезпечення доступу до них центральних і міс-
цевих органів державної влади, підприємств і організацій, науко-
во-дослідних установ та широкого кола громадськості.  

Виконання Концепції інформатизації органів державної стати-
стики має також забезпечити остаточний перехід до загально-
прийнятих у міжнародній практиці методів збирання, опрацювання, 
аналізу та розповсюдження статистичної інформації, створення ста-
тистичної інформаційної системи, адаптованої до ринкових умов, 
що діють в Україні, міжнародних стандартів і класифікацій. 

Вивчення інформаційного забезпечення органів державної 
статистики повинно ґрунтуватись на основах створення інформа-
ційних систем, які викладено у спеціальній літературі [1]. При 
цьому насамперед необхідно визначити суть, зміст і особливості 
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статистичної інформації. Згідно з існуючою концепцією [3] ста-
тистична інформація є складовою економічної інформації, їй вла-
стиві всі риси економічної інформації, але вона має свої особли-
вості. Ці особливості полягають ось у чому: 

• уся інформація однорідна, вона повторюється і в ній велика 
питома вага стабільних елементів; 

• для статистичної інформації характерний довгий термін збе-
рігання — 10 — 20 років; 

• багаторазове використання. Наприклад, показники за попе-
редні звітні періоди використовуються як елементи динамічних 
рядів; 

• у статистичну інформаційну систему основні обсяги даних 
надходять для оброблення ззовні; 

• статистична інформація має чітко визначені терміни оброб-
лення; 

• для статистичної інформації застосовується єдина методика 
та єдина технологія її оброблення на кожному рівні системи та ін. 

Статистична інформація посідає важливе місце в системі уп-
равління виробничою та соціальною сферами, вона стала інфор-
маційною базою для прийняття рішень на всіх рівнях державно- 
го рівня. Тому виникає потреба в класифікації та кодуванні ста-
тистичної інформації в межах класифікації техніко-економічної й 
соціальної інформації. 

Державну систему класифікації й кодування техніко-економічної 
та соціальної інформації започатковано в Україні відповідно до По-
станови Кабінету Міністрів України № 326 від 4 травня 1993 р. 
«Про концепцію побудови національної статистики України та 
Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і ста-
тистики». Статистичну інформацію класифікують за низкою ознак: 
призначенням, технологією оброблення, ознакою стабільності  
і т. ін. Під час вивчення дисципліни доцільно дослідити ознаки 
групування статистичної інформації на основі концепцій, викла-
дених у дисципліні «Основи створення інформаційних систем». 

Головною складовою державної системи класифікації й коду-
вання техніко-економічної та соціальної інформації є класифіка-
ція видів економічної діяльності (КВЕД). КВЕД призначена для 
використання органами державного управління, фінансовими ор-
ганами та органами статистики. В інформаційній системі Держ-
комстату поряд із КВЕД формуються, підтримуються та викорис-
товуються такі загальнодержавні класифікатори: форм власності, 
організаційно-правових форм господарювання, основних фондів, 
продукції та послуг, українська класифікація товарів зовнішньо-
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економічної діяльності, будівель і споруд, корисних копалин та 
підземних вод, відходів, видів науково-технічної діяльності, про- 
фесій, валют, держав світу, зовнішньоекономічної діяльності,  
об’єктів адміністративно-територіального устрою України, норма-
тивних документів, управлінських позначень одиниць вимірювання 
та обліку, єдиний державний реєстр підприємств і організацій Укра-
їни та ін. 

Крім державних класифікаторів у системі статистики викорис- 
товується низка відомчих довідників: форм статистичної звітності 
(вхідних повідомлень); єдиної уніфікованої системи ідентифікації 
об’єктів інформаційних фондів; форм вихідних повідомлень; струк-
турних підрозділів Держкомстату; пакетів програм для машинного 
оброблення інформації та ін. 

Потоки статистичної інформації можна визначити як вхідні, 
так і вихідні. Вхідні потоки підтримуються технологіями збиран-
ня, а вихідні — технологіями розповсюдження статистичної ін-
формації. 

Збирання статистичної інформації. Первинним джерелом 
статистичної інформації, яка надається органам державної стати-
стики, є підприємства й організації різних форм власності. Зби-
рання первинної інформації проводиться в статистичних звітах, 
перелік, зміст, форма та періодичність подання яких чітко визна-
чені.  

Для зменшення затрат часу, підвищення оперативності зби-
рання й оброблення статистичної інформації та її достовірності 
слід: 

• максимально наблизити систему введення даних до джерел 
їх виникнення, якими є звітуючі одиниці, та максимально вико-
ристати стандартні програмні засоби для введення даних; 

• на сьогоднішній день значна частина підприємств має дос-
татню комп’ютерну базу, що дозволяє розглянути питання отри-
мання даних від першоджерел в електронному вигляді; 

• розробити на базі СКБД Sybase SQL AnyWhere, яка не пот-
ребує значних технічних ресурсів, типову систему введення та 
контролю первинних даних для централізованого введення даних 
на районному та регіональному рівнях, що дасть змогу значно 
скоротити терміни збирання й оброблення статистичних даних і 
підвищити рівень їх вірогідності; 

• скоротити обсяги введення інформації й затрати на збиран-
ня даних за рахунок переходу до вибіркових обстежень, які спе-
ціально розробляються з урахуванням особливостей предметної 
області, у результаті чого інформація для розв’язання конкретних  
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задач статистики, отримана за їх допомогою, в багатьох випадках 
може бути точнішою, ніж у разі застосування суцільних спосте-
режень. 

Для поглибленого вивчення питання доцільно скласти схеми 
збирання статистичної інформації в Україні. 

Розповсюдження статистичної інформації є складовою без-
перервного технологічного процесу інформатизації, який охоп-
лює збирання, безпосередньо оброблення та розповсюдження 
статистичної інформації. Доцільність розповсюдження статистич-
ної інформації визначається її корисністю, тобто своєчасно на- 
дана й у потрібній формі, а також тим, що вона є об’єктивною й 
нейтральною, відображає складний характер змін у суспільстві, 
доступна для сприйняття користувачами. 

Статистична інформація видається користувачу на монітор у 
вигляді паперового документа-машинограми, у формі структуро-
ваного чи текстового файла через канал, а також типографських 
публікацій для загального користувача. 

За змістом вихідні повідомлення інформаційної системи ста-
тистики поділяються на: відповіді на запити, форми зведеної ста-
тистичної звітності, аналітичні таблиці та інші форми надання 
статистичних матеріалів. За результатами статистичних спосте-
режень, що проводяться відповідно до плану статистичних робіт, 
затвердженого Кабінетом Міністрів України, випускаються що-
місячні статистичні бюлетені та доповіді про соціальний стан 
країни, збірник «Статистичний щорічник України», а також чис-
ленні галузеві збірники й бюлетені. 

В інформаційній системі Держкомстату вхідні повідомлення 
заносяться в інформаційний фонд. Під інформаційним фондом 
розуміють сукупність баз даних, розподілених за різними рівня-
ми органів державної статистики. При цьому об’єктами інформа-
ційного фонду є: класифікатори статистичної звітності, первинні 
БД статистичної звітності, бази даних метаінформації, бази даних 
статистичних показників, бази даних текстової інформації (бюле-
тені, інструктивні матеріали, щорічники тощо), бази даних для 
розповсюдження статистичної інформації. 

Формування і підтримка БД як загальнодержавних класифіка-
торів і відомчих довідників є однією з основних функцій ІОС 
Держкомстату, оскільки загальнодержавні класифікатори, що фор-
муються органами державної статистики, використовуються в усіх 
інформаційних системах державних і недержавних структур. 

Особлива увага в ІОС Держкомстату приділяється системі за-
хисту даних. Проблеми захисту інформації набули першорядного 
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значення у зв’язку з використанням локальних і глобальних ін-
формаційних мереж. 

Програмне забезпечення статистичної інформаційної системи 
є сукупністю програмних засобів, які забезпечують відповідне 
сервісне обслуговування типових процедур уведення-виведення, 
обчислень, передачі та всіх інших видів оброблення статистичної 
інформації. Нова інформаційна технологія у статистичній інфор-
маційній системі припускає використання програмного забезпе-
чення, побудованого на основі принципів єдності операційного 
середовища, відкритості, адаптованості, модульності, універсаль-
ності тощо. 

Програмне забезпечення в ІОС Держкомстату поділяється на 
два класи: системне програмне забезпечення і прикладні програ-
ми. У свою чергу, серед системного програмного забезпечення 
виокремлюються операційні системи та сервісні програми, опе-
раційні оболонки, мережеві операційні системи, мови та системи 
програмування. 

У Держкомстаті використовується кілька видів операційних 
систем: MS DOS, Windows, UNIX. Мережеві операційні системи 
забезпечують доступ до ресурсів, що знаходяться за межами ло-
кального комп’ютера. 

Прикладні системи, або пакети прикладних програм (ППП), 
створюють категорію програмних засобів, які призначені для ви-
рішення певних завдань користувачів персональних комп’ютерів — 
людей, які не зобов’язані вміти програмувати. Прикладні сис- 
теми можуть орієнтуватися на автоматизацію конкретних видів 
діяльності (ППП спеціального призначення) або мати загальний 
характер (ППП загального призначення). Засоби прикладного 
програмного забезпечення спеціального призначення вирішують 
завдання агрегації даних з нижчих рівнів ієрархії до верхніх, а 
також двох підсистем оброблення даних: підсистеми формування 
даних (ПФД) і підсистеми аналізу даних (ПАД). 

Підсистема формування даних охоплює рівні районних відді-
лів статистики, обласних управлінь статистики та Головного мі-
жрегіонального інформаційного центру й забезпечує введення, 
контроль та оброблення інформації на всіх рівнях. Безпосередньо 
статистичні звіти від промислових підприємств надходять також 
до обласних управлінь статистики (ОУС). Від ОУС по електрон-
ній пошті зведена статистична інформація надходить до ГМУС, 
яке надає інформацію відповідним службам Державного комітету 
статистики. 
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Підсистема аналізу даних призначена для розміщення в апара-
ті Держкомстату та оброблення даних у його структурних під-
розділах за допомогою багатотермінальних комплексів. При цьо-
му використовується інтегрована база даних та інструментальні 
засоби кінцевого користувача. До інструментальних засобів у 
статистиці належать пакети Excel, а також спеціалізований пакет 
для оброблення статистичної інформації SPSS. Спеціалізований 
пакет являє собою набір програмних засобів, що забезпечують 
стандартні процедури: арифметичний та логічний контроль, об-
роблення даних, отримання зведень та формування таблиць. Ін-
струментальні засоби кінцевого користувача будуються на базі 
зазначених пакетів і реалізації SQL-запитів. 

Прикладне програмне забезпечення створюється через немож-
ливість або недоцільність придбання стандартних пакетів, що ре-
алізують одержання всіх необхідних статистичних форм, звітів, 
аналітичних записок. Таке забезпечення будується розробниками 
інформаційної системи державної статистики за допомогою стан-
дартних інструментальних засобів згідно з постановками задач. 
Ці засоби зорієнтовані на мережеві багатотермінальні режими й 
забезпечують реалізацію таких основних функцій: виконання 
процедур пошуку, модифікації та перевірки складу баз даних; 
введення, оброблення та отримання результатів на машинних но-
сіях користувачем-статистиком на основі стандартних програм. 

З метою забезпечення широкого доступу до статистичної ін-
формації, а також взаємодії з різними державними установами та 
громадськими організаціями по різних каналах зв’язку викорис-
товуються стандартні засоби прикладного рівня моделі OST-ISO, 
система обробки повідомлень (електронна пошта), що відповідає 
рекомендаціям Х.400. Використовуючи цю технологію, економі-
сти-статистики передають з обласних управлінь зведені по облас-
ті статистичні звіти в Головне міжрегіональне управління статис-
тики. Для взаємодії зі сторонніми користувачами застосовуються 
пакет СС: Mail узгоджений з FTAM, та рекомендації Х.400 і Х.500. 
Програмні засоби забезпечують можливість роботи як у локальній 
мережі, так і по комутованих телефонних каналах загального ко-
ристування. Для виконання зазначених функцій в ІОС статистики 
користувачі зорієнтовані на роботу з даними в середовищі SPSS. 

Розв’язання регламентних задач — це виділені технологічні 
процеси для оброблення даних статистичних звітів, поглибленого 
аналізу результатної статистичної інформації та ведення реєстрів 
пооб’єктного обліку. Вони мають визначену структуру, перелік 
вхідних і вихідних статистичних звітів і терміни розв’язання їх на 
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кожному з рівнів інформаційної системи Держкомстату України, 
тому ці задачі за обсягом інформаційних баз є найбільш ємкою 
частиною інформаційного процесу в органах державної статис-
тики. 

При розв’язанні задач з оброблення статистичних звітів відбува-
ється формування зведеного статистичного звіту на основі звітів, 
що надійшли від нижчих структур. Консолідація звітів виконується 
з використанням спеціальних пакетів прикладних програм. 

При розв’язанні задач поглибленого аналізу результатної ста-
тистичної інформації здійснюється формування відповідей на ок-
ремі запити спеціалістів до БД. Такі відповіді можуть формува-
тися спеціальними програмами, коли запити типові, а якщо 
запити індивідуальні, відповіді на них формуються за допомогою 
засобів. Найдоцільніше це робити з використанням SQL-запитів. 
Інформаційна база цих задач складається з НДІ, оперативної ін-
формації та архівних баз даних. 

При веденні реєстрів пооб’єктного обліку використовуються 
як типові пакети програм, так і електронні таблиці чи спеціально 
написані програми. Форми аналітичних таблиць задаються кори-
стувачем. 

За наявною технологією в Держкомстаті України регламентні 
задачі розв’язуються засобами комплексів електронного оброб-
лення даних (КЕОД). КЕОД — це сукупність програмних, техніч-
них, технологічних і організаційних засобів, що забезпечують елек-
тронне оброблення інформації даної регламентної статистичної 
задачі. Нині в інформаційній системі статистики України функці-
онують понад 500 комплексів електронного оброблення інфор-
мації. У більшості випадків кожен КЕОД обробляє, як правило, 
одну з форм статистичної звітності, при цьому виконується весь 
цикл автоматизованого оброблення даних за цією формою включ-
но: введення, контроль, агрегування, отримання вихідних таб-
лиць і передача результатів за призначенням. Дані зберігаються у 
файлах, що належать відповідному КЕОД. Також у КЕОД зосе-
реджено ведення нормативно-довідкової інформації, яка необ-
хідна під час оброблення даних цим програмним комплексом. 
Досить часто при цьому використовуються локальні довідники й 
державні класифікатори. Використання локальних довідників ав-
тономно кожним КЕОД і відсутність зв’язків між ними призво-
дять до того, що реалізація інформаційних запитів, для яких пот-
рібні дані з кількох статистичних форм, можлива тільки вручну 
або потребує розроблення спеціальних програм і таблиць перехід-
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них ключів. Така ситуація обмежує можливості оперативного  
отримання інформації для аналітичної роботи й розповсюдження. 

З метою поліпшення якості комплексів електронного оброблен-
ня статистичної інформації та вдосконалення технології їх експлуа-
тації в Держкомстаті України запроваджено новий порядок розроб-
лення, впровадження КЕОД в органах державної статистики, який 
складається з трьох етапів: перший — розроблення постановки за-
дач (змін); другий — розроблення програмного забезпечення; тре- 
тій — упровадження в промислову експлуатацію та супровід. 

Розроблення постановки задач (змін) здійснюється у функціо-
нальних управліннях Держкомстату, тобто безпосередніми кори-
стувачами. Спеціалісти управлінь розробляють постановку задачі 
(зміни), в якій визначають форми звітності та склад показників, 
встановлюють і описують взаємозв’язки показників для форму-
вання на їх базі вихідних таблиць та згідно з нормативами вста-
новлюють вимоги для розроблення програмного забезпечення 
КЕОД. 

Постановка статистичних задач (змін) здійснюється за схе-
мою, яка принципово відрізняється від тієї, що передбачена загаль-
ним нормативним документом-стандартом РД 50/—34, 698—90. 
Схема постановки статистичної задачі охоплює: 

1. Загальний розділ, де наводяться назва роботи, її код, тип 
статистичної форми, періодичність і тривалість оброблення звіт-
ності, види і способи передачі звітності, типи та характеристики 
технічних комплексів, мова програмування. 

2. Порядок збирання інформації, до якого належать перелік і 
зміст вхідних форм (таблиць), нормативно-довідкова інформація 
(державні класифікатори, локальні довідники), бази даних, схема 
проходження звітності. 

3. Вхідна інформація, яка характеризується кількістю вхідних 
звітів, що надходять за звітний період, переліком показників, 
кількістю показників, документів, максимальною значністю по-
казників, організаційною структурою та порядком уведення ін-
формації. 

4. Контроль і конфігурація вхідних документів, при яких вка-
зується порядок проведення контролю (використання контроль-
них сум, арифметичний, балансовий, логічний та інші види конт-
ролю), проводиться опис взаємозв’язків між показниками кожної 
форми й різних форм звітності, даються рекомендації щодо випра-
влення помилок, виявлених під час проведення контролю, правила 
коригування інформації. 
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5. Вихідна інформація, яка характеризується переліком оди-
ниць вихідної інформації, описом таблиць, екранних форм, елек-
тронних повідомлень та регламентами передачі її до інших набо-
рів даних. 

6. Контроль вихідної інформації, що здійснюється через логічне 
й арифметичне погодження показників. 

7. Збереження даних, де регламентується порядок передачі ін-
формації на збереження. 

Розроблення програмного забезпечення, його удосконалення 
та супроводження забезпечує Головне міжрегіональне управління 
статистики. Виконавцями робіт цього напрямку можуть також бу-
ти територіальні органи державної статистики, Науково-дослідний 
інститут статистики, інші підпорядковані Держкомстату установи 
та сторонні організації. Якщо не вдаватись у сутність загальносис-
темного програмного забезпечення організації передачі статистич-
них даних, то можна стверджувати, що для розв’язання регла- 
ментних задач використовуються оригінальні програмні продукти, 
типові пакети програм і виділені процедури. Оригінальні програм-
ні продукти, як правило, розробляються на районному та облас-
ному рівнях інформаційної системи статистики для розв’язання 
нетипових задач. Пакети прикладних програм у цьому випадку є 
комплексом програмних засобів, що мають чітко виражену мо- 
дульну структуру і стандартні засоби зв’язку один з одним за допо-
могою управлінських програм. До виділених процедур належить 
типовий набір стандартних функцій, бібліотек, програмних мо-
дулів. 

Упровадження проектних розробок для автоматизованого роз-
в’язання регламентних задач здійснюється з використанням типо-
вих процедур оброблення даних: 

1. Збирання даних, зафіксованих у статистичних звітах на па-
перових та електронних документах, по яких здійснюються вхід-
ний контроль і підрахунок контрольних сум. 

2. Уведення вхідних повідомлень і запис їх у базу вхідних да-
них, здійснення всіх видів вхідного контролю (логічного, ариф-
метичного, балансового, фрагментарного) програмними засобами 
з видачею протоколу помилок і коригування введеної інформації. 

3. Підготовка до розв’язання задачі здійснюється згідно з про-
цедурами головного меню, які відкривають необхідні каталоги, 
довідники та фонди оперативної інформації, виконують коригу-
вання окремих елементів. 

4. Оброблення статистичних даних, контроль і видача результа-
тів здійснюються основною програмою або сукупністю модулів. 
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Спочатку на жорсткий диск записуються проміжні результати, а пі-
сля виконання операцій контролю, збалансування видається зведе-
ний звіт на екран та в разі потреби до друку в завершеній формі. 

5. Підготовка зведених даних для передачі на верхній рівень. 
При виконанні процедури підготовки матеріалів для передачі на 
вищий рівень здійснюються: 

• виведення на магнітний носій масивів, що передаються на 
вищий рівень у вигляді проміжних підсумкових числових матриць 
або зведених таблиць, одержаних у процесі реалізації попередніх 
процедур; 

• друкування довідників про інформацію, яка передається, а та-
кож контрольних і довідкових даних про інформацію, що переда-
ється і відправляється поштою в обласне управління статистики. 

6. Підготовка до об’єднання файлів зі зведеними звітами, 
отриманими з нижчого рівня. У разі потреби здійснюється конт-
роль балансового й логічного погодження зведених звітів. 

7. Об’єднання файлів зі зведеними звітами, які отримані з ниж-
чого рівня. 

8. Оброблення й отримання звітів, звітність по яких не централі-
зується. Ця процедура виконується на найвищому рівні. 

9. Формування зведених звітів для місцевих органів влади. 
Процедура виконується на районному й обласному рівнях. 

Відповідно до Концепції інформатизації органів державної 
статистики основним напрямком удосконалення оброблення 
статистичних даних є перехід від технології розв’язання рег-
ламентних задач за допомогою КЕОД до технології «клієнт—
сервер». 

Оброблення даних спостережень ділової активності підп-
риємств. Статистичне спостереження є планова, науково організо-
вана реєстрація масових даних про будь-які соціально-економічні 
явища та процеси. Від інших методів збирання даних статистичні 
спостереження відрізняються характером і масовістю даних та спо-
собом їх отримання. Статистичними даними вважаються масові си-
стемні кількісні характеристики соціально-економічних явищ і про-
цесів. Масовість відрізняє статистичні дані від інших, оскільки 
завдяки переходу від окремих фактів до масових можна визначити 
загальну закономірність, позбавлену впливу випадкових причин. 
Ступінь масовості залежить від рівня узагальнення досліджуваних 
явищ. На макрорівні формуються дані про явища та процеси за- 
гальнодержавного характеру. Це відомості про виробничий потен-
ціал держави, розмір її фінансових ресурсів, експорт-імпорт то- 
варів, обсяг приватизації об’єктів, рівень безробіття. На мікро-
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рівні дані є також масовими, але іншого ґатунку. Матеріали, які 
збирають окремі міністерства, відомства, підприємства, установи, 
товариства та фірми, характеризуються певною фрагментарніс-
тю. Статистичні дані обов’язково мають кількісну визначеність, 
завдяки чому підлягають нагромадженню, зведенню та узагаль-
ненню. 

В Україні діють дві системи збирання інформації: централізо-
вана (загальнодержавна) та децентралізована (відомча, окремих 
економічних структур). Централізована система збирання інфор-
мації має ширші можливості для якісного спостереження: науко-
ву методику, кваліфіковані кадри, технічне забезпечення. Проте 
децентралізована система збирання інформації є оперативнішою 
завдяки меншій тривалості часу між збиранням і використанням 
готової статистичної інформації. Для децентралізованої системи 
збирання інформації гостро постає проблема наукової обґрунто-
ваності методів статистичного спостереження та їх практичного 
застосування. 

Статистичне спостереження здійснюється в три етапи: підго-
товка спостереження, реєстрація статистичних даних, формуван-
ня бази даних. На першому етапі вирішуються організаційні пи-
тання: хто, де, коли проводить спостереження і що для цього 
необхідно. На другому етапі збирають дані. Чим коротший тер-
мін збирання, тим своєчаснішою та дешевшою буде інформа-
ція. Від якості збирання залежать також точність, повнота й ві-
рогідність даних. Третій етап передбачає контроль та 
нагромадження даних спостереження, а також їх збереження. 
На цьому етапі відпрацьовується система оперативного досту-
пу та пошуку необхідних даних. 

Згідно з планом державних статистичних спостережень Держ-
комстату з 1997 року проводяться щоквартальні обстеження ді-
лової активності підприємств, за результатами яких видається бюле-
тень. Обстеження проводяться за методикою Комісії Європейського 
Союзу, рекомендованою для застосування в країнах з перехідною 
економікою. На місцях обстеження проводяться працівниками 
регіональних органів статистики. Схема проведення обстеження 
містить такі операції: збирання даних, уведення первинних да-
них, перевірка даних, впорядкування масиву за критерієм, фор-
мування вихідної форми з результатами статистичного аналізу, 
видача вихідної форми бюлетенів на друкування. 

Збирання даних про ділову активність підприємств здійсню-
ється за допомогою анкети (форма №1 КП-квартальна, поштова). 
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Більшість запитань, що ставляться в анкеті, не потребують спеці-
альних розрахунків, вони мають якісний характер. 

Під час оброблення матеріалів обстеження ділової активності 
підприємств використовуються файли НДІ, файл оперативної ін-
формації й архівні БД, які містять аналогічну інформацію за по-
передні періоди. 

Алгоритми оброблення даних обстежень ділової активності 
підприємств визначаються кінцевою метою, кінцевими результа-
тами, які повинні отримати. Технологія виконання алгоритму об-
роблення даних має такі етапи. 

На першому етапі здійснюється завантаження даних у робочі 
зони відповідно до визначеної предметної області для обстежен-
ня. Предметними областями можуть бути підприємства промис-
ловості, сільського господарства чи будівництва та ін. 

На другому етапі вибираються процедури для виконання ста-
тистичних розрахунків. Вибір здійснюється відповідно до мето-
дики розрахунку. За методику може бути взято моделювання ря-
дів динаміки, побудову математичних моделей для кількісного 
опису зв’язку між цільовими показниками модельованих проце-
сів та вхідними показниками, побудову моделей за допомогою 
оцінки параметрів із застосуванням регресійного аналізу на осно-
ві статистичного вибору спостережень, індуктивне моделювання 
тощо. 

На третьому етапі результати оброблення матеріалів обсте-
жень ділової активності підприємств формуються у вихідні пові-
домлення і подаються у вигляді файлів з періодичністю один раз 
на квартал з регіонального рівня на державний. Ці дані заносять-
ся у вихідні файли «Дані з обстежень ділової активності промис-
лових підприємств», де зберігається інформація про останній ре-
зультат обстежень і нагромаджені результати, що були отримані 
за попередні періоди. За результатами кожного обстеження вида-
ється бюлетень обстежень ділової активності підприємств. При 
підготовці до видачі бюлетеня складаються машинограми, які 
видаються на екран, а після аналізу — до друку. Перелік і зміст 
цих машинограм може змінюватись відповідно до вимог респон-
дентів. 

Результати обстежень ділової активності підприємств України 
також передаються для публікацій у щоквартальному статистич-
ному довіднику Організації економічного співробітництва й роз-
витку, який видається в Парижі.  
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Мета: вивчення структури інформаційної системи в органах 
державної статистики, її інформаційного забезпечення та комп’ю- 
терних технологій розв’язання регламентних задач і оброблення да-
них статистичних спостережень. 

ПЛАН 

1. Структура інформаційно-обчислювальної системи органів 
державної статистики (ІОС ОДС). 

2. Концепція функціонування ІОС ОДС. 
3. Класифікація і кодування статистичної інформації. 
4. Інформаційний фонд Держкомстату. 
5. Характеристика програмно-технічного комплексу ІОС ОДС. 

Література до теми 

7.2. Практичне заняття 
 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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6. Комп’ютерні технології розв’язання регламентних задач. 
7. Оброблення даних спостережень ділової активності підпри-

ємств. 

 

Для самостійної перевірки знань доцільно сформулювати до-
кладні відповіді на поставлені запитання і перевірити їх повноту 
та правильність за допомогою матеріалів пропонованих літератур-
них джерел. 

1. Визначте основну мету функціонування органів державної 
статистики. 

2. Схарактеризуйте структуру інформаційно-обчислювальної 
системи органів державної статистики. 

3. Назвіть функціональні підсистеми (комплекси задач) ІОС 
ОДС. 

4. Наведіть принципи функціонування ІОС ОДС. 
5. Дайте визначення статистичної інформації. 
6. Назвіть державні класифікатори, які формує і підтримує 

Держкомстат. 
7. Складіть загальну схему збирання статистичної інформації. 
8. Розкрийте структуру інформаційного фонду Держкомстату. 
9. У чому полягають принципи побудови корпоративної ме-

режі Держкомстату? 
10. Які типові пакети програм використовуються в ІОС ОДС? 
11. Які статистичні задачі належать до регламентних? 
12. Наведіть перелік технологічних процесів, що використову-

ються для розв’язання регламентних задач. 
13. Розкрийте суть етапів проектування технологій розв’язання 

регламентних статистичних задач. 
14. У чому полягають суть і технологія оброблення даних спос-

тережень ділової активності підприємств? 

Тема 8. Автоматизоване  
оброблення інформації в податковій сфері 

7.3. Завдання для перевірки знань 
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8.1. Методичні поради до вивчення теми 

Зміст теми. Структура автоматизованої системи податкової 
служби визначається побудовою системи державних податкових 
органів України, а також характером взаємодії основних її скла-
дових частин — бази та сховища даних, документів і законодав-
чих актів з організації податкових органів для забезпечення облі-
ку платників податків, нарахувань податкових платежів, обліку й 
контролю їх сплати, швидкого реагування, регулювання, вдоско-
налення, аналізу й підтримки прийняття рішень у податковій 
сфері з метою якнайповнішого виконання дохідної частини 
державного й місцевих бюджетів України, інфраструктури ко-
мунікацій і мереж для забезпечення обміну інформацією між 
складовими частинами автоматизованої системи, рівнями управ-
ління податкових органів, а також із зовнішніми щодо них АІС: 
Міністерства фінансів України (автоматизована система фінан-
сових розрахунків), Держказначейства, банків, митниці та ін-
ших установ. 

 
 
Пояснення до теми. Кожна держава для забезпечення вико-

нання своїх функцій повинна мати відповідні кошти, які концен-
труються в бюджеті. Джерелами формування цих коштів можуть 
бути: 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  
ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

 
МЕТА Й ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Розроблення постановки й алгоритму розв’язання економічної 
задачі та її програмна реалізація на ЕОМ. 

Мета — закріпити теоретичні знання студентів і набути прак-
тичних навичок проектування й організації автоматизованого 
розв’язання економічних задач у середовищі конкретної СУБД. 

Досягнення поставленої мети базується на засвоєнні студен-
тами матеріалу профілюючих дисциплін і набутті практичних на-
вичок написання, відлагодження й реалізації програм за допомо-
гою засобів СУБД. 

Кожному студенту видається індивідуальне завдання на лабо-
раторну роботу (розд. 5). Завдання полягає в розробленні поста-
новки й алгоритму розв’язання задачі та її програмній реалізації. 
Виконують лабораторні роботи на ЕОМ, сумісних з ІВМ РС. 

ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ  
ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 

1. Отримання завдання від викладача й ознайомлення зі зміс-
том навчальної задачі. 

2. За наданими реквізитами спроектувати вихідне повідомлен-
ня (форму вихідної машинограми), позначивши на ньому умов-
ними рисками порядок розташування інформації (рядків, готових 
показників тощо). 

3. Визначити вхідні масиви, необхідні для розв’язання задачі, 
спроектувати їх структуру і зміст. 

4. Присвоїти ідентифікатори реквізитам-ознакам і реквізитам-
основам, які містяться в масивах. Подати їх у формалізованій фор-
мі для використання в математичних алгоритмах. 

5. Розробити інформаційну модель задачі. 
6. Розробити математичні алгоритми розв’язання задачі (фор-

мули розрахунку показників машинограми). 

Лабораторна робота № 1 
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7. Розробити схему алгоритму розв’язання задачі на ЕОМ. 
8. Підготувати контрольний приклад. 
9. Розробити й налагодити програму розв’язання задачі на 

ЕОМ за допомогою обраних інструментальних засобів. 
10. Увести дані контрольного прикладу й реалізувати задачу на 

ЕОМ. 
У результаті виконання лабораторної складається звіт про ви-

конану роботу та здійснюється його захист. 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ЗВІТУ  
ПРО ЛАБОРАТОРНУ РОБОТУ 

Звіт про лабораторну повинен мати таку структуру: титульний 
аркуш (див. дод. 1), зміст і такі розділи й підрозділи: 

1. Постановка задачі. 
1.1. Характеристика задачі. 
1.2. Вихідна інформація. 
1.3. Вхідна інформація. 
2. Алгоритм розв’язання задачі. 
2.1. Використовувана інформація. 
2.2. Результати розв’язання. 
2.3. Математичний опис. 
2.4. Алгоритм розв’язання задачі на ЕОМ. 
3. Структури інформаційних масивів. 
4. Програмне забезпечення. 
5. Додатки. 
Кожен розділ слід починати з нової сторінки, нумерувати сто-

рінки у правому верхньому кутку. 
Нижче наведено зміст основних розділів і підрозділів. 

1. Постановка задачі 

Опис постановки задачі визначається РД 50-34.698-90 «Авто-
матизовані системи, вимоги до змісту документів» (Розд. 2 «Ви-
моги до змісту документів по загальносистемних рішеннях»). 

Під час опису постановки задачі потрібно виокремити такі під-
розділи: «Характеристика задачі»; «Вихідна інформація», «Вхід-
на інформація». 
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1.1. Характеристика задачі 

У підрозділі «Характеристика задачі» потрібно: 
• вказати призначення, техніко-економічну сутність задачі й 

обґрунтувати необхідність її розв’язання за допомогою ЕОМ; 
• навести перелік об’єктів, при управлінні якими розв’язуєть-

ся задача; 
• описати призначення і використання вихідної інформації; 
• навести періодичність розв’язання і терміни видачі вихідної 

інформації; 
• вказати умови, за яких припиняється автоматизоване роз-

в’язання задачі; 
• назвати зв’язки даної задачі з іншими задачами, якщо вони є; 
• описати розподіл дій між персоналом і технічними засобами 

за різних ситуацій розв’язання задачі. 
У цьому підрозділі необхідно також навести інформаційну 

модель задачі (рис. 1). 

1.2. Вихідна інформація 

У тексті описати її призначення і використання, а потім дати 
перелік і опис вихідних повідомлень за формою, наведеною в 
табл. 1: описують вихідні машинограми, відеограми та масиви, які 
формуються під час розв’язання задачі та зберігаються для 
розв’язання цієї або інших задач. 

Таблиця 1 

ПЕРЕЛІК І ОПИС ВИХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ 

№ 
з/п 

Назва 
вихідного  

повідомлення 

Іденти-
фікатор 

Форма  
подавання  

і вимоги до неї 

Періо- 
дичність  
видання 

Термін 
 видання і  

допустимий  
час затримки 

Користувачі 
інформації 

1 2 3 4 5 6 7 

Далі наводяться перелік і опис структурних одиниць вихідних 
повідомлень, які мають самостійне змістовне значення у вигляді 
тексту. При цьому необхідно вказати: 

• повну назву структурної одиниці інформації (показника); 
• ідентифікатор вихідного повідомлення, до складу якого вхо-

дить відповідна структурна одиниця (показник); 
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• вимоги до точності та надійності обчислення показника (у 
разі потреби). 

У додатку наводяться ескізи форм вихідних повідомлень, що 
формуються за автоматизованого розв’язання задачі. 

1.3. Вхідна інформація 

У тексті описують її призначення і способи одержання, а по-
тім наводять перелік і опис вхідних повідомлень за формою табл. 2. 
До табл. 2 заносять вхідні документи, які будуть використані для 
формування оперативних файлів бази даних; файли, які потрап-
ляють на вхід задачі чи комплексу з інших задач та їх комплексів, 
а також документи та файли, які мають довідковий характер і 
умовно можуть бути віднесені до постійної інформації. 

Таблиця 2 

ПЕРЕЛІК І ОПИС ВХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ 

№ 
з/п 

Назва 
вхідного 

повідомлення 
Ідентифікатор 

Форма 
подавання 

Термін і частота 
надходження 

Дже-
рело 

1 2 3 4 5 6 

2. Алгоритм розв’язання задачі 

Структура цього розділу визначається РД 50—34. 698—90 
«Вимоги до змісту документів» (Розд. 7 «Вимоги до змісту до-
кументів з рішеннями по математичному забезпеченню»). 

Під час опису алгоритму виокремлюють такі підрозділи: «Ви-
користовувана інформація»; «Результати розв’язання»; «Матема-
тичний опис»; «Алгоритм розв’язання задачі на ЕОМ». 

2.1. Використовувана інформація 

У тексті вказують призначення інформації, яку використову-
ють. Потім наводять перелік масивів використовуваної інформа-
ції у формі табл. 3. 
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Таблиця 3 

ПЕРЕЛІК МАСИВІВ ВИКОРИСТОВУВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Назва масиву Ідентифікатор 
Максимальна кількість  

записів 

1 2 3 

У табл. 3 наводяться масиви, які утворені з вхідних повідом-
лень і масивів, сформованих іншими алгоритмами для реалізації 
даного алгоритму. 

2.2. Результати розв’язання 

У тексті вказують призначення результатів, потім наводять 
перелік масивів результатної інформації за формою табл. 4. 

Таблиця 4 
ПЕРЕЛІК МАСИВІВ РЕЗУЛЬТАТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Назва масиву Ідентифікатор Максимальна кількість записів 

1 2 3 

У табл. 4 наводяться масиви, які сформовані для видачі вихід-
них повідомлень (машинограм, відеограм та ін.), та масиви, що 
зберігаються для розв’язання цієї або інших задач. 

2.3. Математичний опис 

Наводять математичну модель чи математичні формули розра-
хунку основних показників, які формуються в процесі розв’язання 
задачі, а також опис процесу, об’єктів, перелік прийнятих допу-
щень і оцінок відповідності розробленої моделі реальному процесу 
в різних умовах роботи. 

У математичних формулах мають бути використані позначен-
ня реквізитів, які наведені під час опису їх складу (під час опису 
масивів інформації — див. розд. 3). 

Кожній математичній формулі має бути присвоєно номер, що 
вказується з правого боку від формули і може бути використаний 
для посилання на цю формулу в підрозд. 2.4. 
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2.4. Алгоритм розв’язання задачі на ЕОМ 

У тексті наводять опис логіки алгоритму і спосіб формування 
результатів розв’язання із зазначенням послідовності етапів роз-
рахунку, після чого подають алгоритм у вигляді схеми (рис. 2) 
відповідно до вимоги Державного стандарту 19. 701—90 «Схеми 
алгоритмів даних і систем. Умовні позначення і правила вико-
нання». 

Алгоритмом повинні бути передбачені всі ситуації, які мо-
жуть виникнути в процесі розв’язання задачі. 

При побудові загального алгоритму розв’язання задачі у ви-
гляді схеми можуть бути використані символи, передбачені Дер-
жавним стандартом 19.701—90. Ступінь деталізації схеми алгорит-
му визначає автор розробки. Рекомендованою може бути дета-
лізація алгоритму, наведена у прикладі (підрозд. 2.4). 

3. Структури інформаційних масивів 

У розділі «Структури інформаційних масивів» у тексті вказу-
ють номери таблиць, де описані структури масивів; роблять по-
силання на додатки лістингу структур масивів та лістингу вмісту 
масивів, а потім по кожному масиву наводять таблиці з описом 
структури масиву. Таблиця повинна мати таку форму (табл. 5): 

Таблиця 5 
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по батькові 

PIB — A(25) — — так — — 
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Опис масиву (приклад) 
Найменування масиву — довідник особового складу. 
Ідентифікатор масиву — KADR. 
Найменування носія інформації — МД. 
Максимальний об’єм масиву — 10 000 записів. 
Довжина запису — 37 символів (або байт). 
Метод організації — послідовний (прямий). 
Ключові упорядкування — код структурного підрозділу, табель-

ний номер. 
Ключі упорядкування — код структурного підрозділу, табель-

ний номер. 
Ідентифікатор індексного масиву — KADRIND (наводиться в 

разі використання індексних масивів у середовищі конкретної 
СУБД). 

Бізнес-правила задають умови цілісності даних. Умови ціліс-
ності можуть задавати такі бізнес-правила: 

Первинний ключ — проставляється ПК, якщо атрибут є пер-
винним ключем. 

Умова значення — задається, якщо в базі даних на значення 
атрибута накладаються певні обмеження (діапазон значень, не 
більше, не менше за певне значення, не нуль і т. ін.). Діапазон 
значень наводиться тільки для тих атрибутів, у яких програмно 
можна контролювати діапазони або в яких атрибут (реквізит) 
може набирати значення в контрольних межах (наприклад, мі-
сяць 01—12). 

Обов’язкове поле — вказує на умову наявності значення атри-
бута в кожному запису (проставляємо «так», якщо значення ат-
рибута не може бути пустим, «ні» — якщо значення поля може 
бути пустим). 

Індексне поле — ознака проставляється, якщо поле може ви-
ступати як індекс, а також зазначається, допускається чи не допу-
скається дублювання значення індексу, тобто можливі такі варіан-
ти заповнення цієї ознаки: 

ІДД — це означає, що поле є індексним, в якому допускається 
дублювання значень; 

ІНД — це означає, що поле є індексним, в якому не допуска-
ється дублювання значень. 

Логічні та семантичні зв’язки наводяться для ієрархічних і 
мережевих СУБД або СУБД на основі інвертованих списків, де 
створюються спеціальні масиви або є особливий механізм поєд-
нання файлів. Для DBASE сумісних СУБД у цьому стовпчику 
може стояти ідентифікатор файла, з яким у програмі встановлю-
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ється зв’язок. За використання Access у цьому стовпчику ста-
виться назва таблиці (таблиць). 

Ідентифікатор індексного масиву наводиться для СУБД, в 
яких застосовуються індексні масиви. 

Нумерація таблиць виконується в порядку подавання їх за тек-
стом. 

4. Програмне забезпечення 

Структуру цього розділу визначає РД 50—34.698—90 «Вимоги 
до змісту документів» (Розд. 6 «Вимоги до змісту з рішенням по 
програмному забезпеченню»). 

Під час опису необхідно дати загальну характеристику про-
грамного забезпечення, його структури, навести основні функціо-
нальні частини ПЗ, характеристику операційної системи, засобів, 
які розширюють можливості операційної системи. Наводиться 
також текст програми, розроблений для реалізації контрольного 
прикладу. 

Контрольний приклад складається для налагодження програ-
ми реалізації окремого завдання чи блоку завдань. У контроль-
ному прикладі має бути врахована можливість перевірки різних 
ситуацій, які можуть виникнути на об’єкті під час реалізації про-
грами. У цьому розділі треба зазначити вимоги до обсягу і складу 
даних, на основі яких буде відпрацьована програма, а також до 
результатів розв’язання задачі. 

У додатку треба навести результати реалізації програми на 
ЕОМ, заповнені конкретним цифровим матеріалом (вихідну ма-
шинограму, лістинг програми, структуру і зміст масивів). 

5. Додатки 

Кожен додаток, наведений у роботі, повинен мати свій поряд-
ковий номер і посилання на нього в тексті. 

Серед додатків обов’язково повинні бути (при реалізації зада-
чі в середовищі СУБД Access): 

Додаток 2. Ескіз форми вихідного документа. 
Додаток 3. Лістинг структури інформаційних масивів. 
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Додаток 4. Лістинг змісту інформаційних масивів (обов’яз-
ково вказати, до якого масиву належить лістинг). 

Додаток 5. Лістинг вихідного документа (має бути отриманий 
за допомогою розробленої програми на основі змісту інформа-
ційних масивів, наведеного в дод. 6). 

Додаток 6. Лістинг екранних форм роботи програми (схема 
даних). 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 

Студентові дається завдання: розробити постановку й алгоритм 
розв’язання задачі «Облік виробітку і нарахування сум відрядної за-
робітної плати». У результаті програмної реалізації отримати ма-
шинограму нарахування заробітної плати робітникам-відрядникам 
цеху за місяць, яка містить такі реквізити: місяць, код цеху, табель-
ний номер, прізвище, ім’я та по батькові робітника, час норматив-
ний, фактично відпрацьований час, відсоток виконання норм виро-
бітку, суму нарахованої заробітної плати. 

У результаті виконання лабораторної роботи основні розділи 
звіту оформляють у такий спосіб. 

1. Постановка задачі 

1.1. Характеристика задачі 

Задача «Облік виробітку і нарахування сум відрядної заробіт-
ної плати» призначена для визначення виробітку та суми заробіт-
ної плати робітників-відрядників за місяць. 

Ця задача є складовою частиною комплексу задач з обліку й 
контролю праці та заробітної плати, який, у свою чергу, виступав 
одним із найскладніших і трудомістких комплексів у підсистемі 
обліку й контролю. У зв’язку з цим слід відзначити необхідність 
застосування нових методів і сучасних засобів обчислювальної 
техніки для розв’язання цього комплексу задач і задачі «Облік 
виробітку і нарахування сум відрядної заробітної плати» зокрема. 

Автоматизація розв’язання задачі забезпечить: 
• освоєння й точне визначення суми виробітку працівників; 
• достовірні та своєчасні розрахунки з нарахування відрядної 

заробітної плати; 
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• своєчасне й правильне відображення сум нарахованої заро-
бітної плати в бухгалтерських реєстрах; 

• подавання точної інформації для аналізу нарахувань заробіт-
ної плати, аудиту праці й заробітної плати. 

Своєчасність і достовірність інформації є необхідними умова-
ми процесу оперативного управління й отримання зведених облі-
кових даних. 

Під час розв’язання задачі здійснюється управління такими 
об’єктами: цехом, розрахунковим сектором бухгалтерії, бухгал-
терією, заробітною платою. 

Вихідна інформація використовується розрахунковим секто-
ром бухгалтерії (для ведення оперативного обліку праці й заробіт-
ної плати), у бухгалтерії (для обліку витрат коштів із фонду заро-
бітної плати і здійснення зведеного обліку). 

Періодичність розв’язання задачі — раз на місяць. 
Автоматизоване розв’язання задачі припиняється в разі не-

справності обчислювальної техніки, відсутності електроенергії, 
порушення структури вхідних для задачі масивів. 

Взаємозв’язок з іншими задачами можна простежити на інфор-
маційній моделі задачі, яку подано на рис. 1. 

Зберігання, оброблення інформації й видачу результатів про-
водить ЕОМ, використання й аналіз результатів здійснює фахі-
вець з обліку та аудиту. 

NORMU TARSSTAV

KADR PROFES

Цех

OBLDET OTRV

Облік виробітку й нарахування 
відрядної заробітної плати

OZP-01 УТР-14

Бухгалтерія
 

Рис.1. Інформаційна модель задачі 
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1.2. Вихідна інформація 

Перелік і опис вихідних повідомлень наведено в табл. 6. 

Таблиця 6 
ПЕРЕЛІК І ОПИС ВИХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ 

№ 
з/п 

Назва вихідного 
повідомлення 

Іденти-
фікатор 

Форма  
подання  
і вимоги 

до неї 

Періодич-
ність  

видання 

Термін  
видання  

і допустимий  
час 

Користувачі  
інформації 

1 Машинограма 
обліку виробіт-
ку і нарахуван-
ня відрядної за-
робітної плати 
робітникам ос-
новного вироб-
ництва по цеху 
за місяць 

УТР-14 Доку-
мент 

1 раз на 
місяць 

До 2-го числа 
наступного за 
звітним міся-
ця 

Бухгалтерія 

2 Масив відряд-
них заробітків 

OZP-01 Файл 1 раз на 
місяць 

До 2-го числа 
наступного 
місяця 

Бухгалтерія, 
адміністра-
тор БД 

Структурними одиницями інформації, що мають самостійне 
значення, є: 

• нормативний час робітника — розраховується в машиног-
рамі УТР-14 і масиві OZP-01 з точністю до 0,1 год; 

• відсоток виконання норм виробітку — розраховується в ма-
шинограмі УТР-14 з точністю до 0,1%; 

• сума заробітної плати — розраховується в машинограмі 
УТР-14 і масиві OZP-01 з точністю до 1 к. 

Форму вихідної машинограми, отриманої в результаті роботи 
програми, наведено в дод. 5. 

1.3. Вхідна інформація 

Перелік і опис вхідних повідомлень наведено в табл. 7. 
Структурними одиницями, що мають самостійне значення, є: 
• нормативний час на виготовлення деталі — береться з маси-

ву NORMU з точністю до 0,1 хв; 
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Таблиця 7 

ПЕРЕЛІК І ОПИС ВХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ 

№ 
з/п 

Назва вхідного  
повідомлення 

Іденти-
фікатор 

Форма  
подання 

Термін  
і частота  

надходження 
Джерело 

1 Довідник нормативно-
го часу 

NORMU Масив 1 раз  
на місяць 

БД 

2 Масив фактичного ви-
готовлення продукції 

OBLDET Масив 1 раз  
на місяць 

Цех 

3 Довідник погодинних 
тарифних ставок 

TARSTAV Масив 1 раз  
на місяць 

БД 

4 Масив особового складу KADR Масив 1 раз  
на місяць 

БД 

5 Масив відпрацьованого 
часу 

ОTRV Масив 1 раз  
на місяць 

Цех 

6 Довідник професій PROFES Масив 1 раз  
на місяць 

БД 

• кількість деталей — береться з масиву OBLDЕT з точністю 
до 1 деталі; 

• погодинна тарифна ставка — береться з масиву TARSTAV з 
точністю до 0,001 грн; 

• відпрацьований час — береться з масиву ОTRV з точністю 
до 0,1 год. 

2. Алгоритм розв’язання задачі 

2.1. Використовувана інформація 

Інформація, що зберігається в масивах, використовується для 
розрахунку нормативного часу робітника, відсотка виконання 
норм виробітку, суми заробітної плати. 

Перелік масивів, використовуваних під час розв’язання задачі, 
подано в табл. 8. 
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Таблиця 8  

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТОВУВАНИХ МАСИВІВ 

Масив Ідентифікатор 
Максимальна кількість 

записів 

Довідник нормативного часу NORMU 2000 

Масив фактичного виготовлен-
ня продукції 

OBLDET 1000 

Довідник погодинних тарифних 
ставок 

TARSTAV 48 

Масив особового складу KADR 1000 

Масив відпрацьованого часу ОTRV 500 

Довідник професій PROFES 50 

2.2. Результати розв’язання 

Результати розв’язання задачі використовується для поточно-
го контролю за рівнем нарахованої заробітної плати і виконанням 
норм виробітку. 

Перелік масивів результатної інформації подано в табл. 9. 

Таблиця 9 
ПЕРЕЛІК МАСИВІВ РЕЗУЛЬТАТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Масив Ідентифікатор 
Максимальна кількість 

записів 

Масив відрядних заробітків OZP-01 500 

2.3. Математичний опис 

Під час розв’язання задачі «Облік виробітку та нарахування 
сум відрядної заробітної плати» для розрахунку показників вико-
ристовуються такі математичні формули: 

,
 =

d
ciondcion KOLKOL  (1) 

де m
cionKOL  — кількість виготовлених і-х деталей на о-й операції  

n-м робітником в с-му цеху в -му місяці; 

ciondKOL  — кількість 
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виготовлених і-х деталей на о-й операції n-м робітником по d-му 
документу в с-му цеху в -му місяці; 


 =

i
cioncoircnr KOLTNT ,

0

  (2) 

де 
cnrT  — нормативний час n-го робітника в с-му цеху в -му мі-

сяці за r-м розрядом, хв; ciorTN  — нормативний час n-го робітни-

ка в с-му цеху за r-м розрядом робіт, хв; 




 = ,60cnrcn TT   (3) 

де 
cnT  — нормативний час n -го робітника в с-му цеху в -му мі-

сяці, год; 

,
100

=





cn

cn
cn

TF

T
P  (4) 

де 
cnP  — відсоток виконання норм виробітку n-м робітником у  

с-му цеху в -му місяці; 
cnTF  — фактично відпрацьований час  

n-м робітником у с-му цеху в -му місяці, год; 

60






 = 



rcnrcn STZ , (5) 

де 
cnZ — сума нарахованої заробітної плати n-го робітника в с-му 

цеху в -му місяці, грн; Sr — погодинна тарифна ставка з r -м роз-
рядом робіт, грн; 


 =

n
cnc TT ,   (6) 

де 
cT  — нормативний час робітників у -му місяці; 


 =

n
cnc TFTF ,  (7) 

де 
cTF  — фактично відпрацьований час робітниками в с-му цеху 

в -му місяці; 
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100= 
ccc TFTP , (8) 

де 
cP  — відсоток виконання норм виробітку робітниками с-го 

цеху в -му місяці; 


 =

n
cnc ZZ ,  (9) 

де 
cZ  — сума нарахованої заробітної плати робітникам у с-му 

цеху в -му місяці. 

2.4. Алгоритм розв’язання задачі 

Алгоритм розв’язання задачі подано у вигляді схеми на рис. 2.  
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Продовження рис. 2 
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Закінчення рис. 2 

B

Кінець 
масиву

OBLDET

ні

так

так

ні
Друкувати?

Кінець

Друк 
машинограмиУТР-14 УТР-14

C

 

Рис. 2. Схема алгоритму 
 розв’язання задачі 

3. Структури інформаційних масивів 

Структури інформаційних масивів подано в табл. 10 — 16. Ліс-
тинги структур та змісту інформаційних масивів подано в  
дод. 3, 4. 
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Таблиця 10 

ОПИС МАСИВУ «ДОВІДНИК НОРМАТИВНОГО ЧАСУ» 

Назва масиву — довідник нормативного часу. 
Позначення масиву — NORMU. 
Назва носія інформації — МД. 
Обсяг масиву — 7 записів. 
Довжина запису — 16 символів. 
Метод організації — послідовний. 
Ключі впорядкування — код деталі, код операції, розряд робіт. 
Ідентифікатор індексного масиву — NORMU 1. 
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Код цеху КС c 9(2) — 01—29 так ІДД — 

Код деталі КД i 9(5) ПК — так ІДД — 

Код операції КО o 9(2) — — так — — 

Розряд робіт RR r 9(2) — 11—88 так — — 

Нормативний час NH ticor 9(3),9(1) — — так — — 

Таблиця 11 

ОПИС МАСИВУ ФАКТИЧНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ 

Назва масиву — масив фактичного виготовлення продукції. 
Позначення масиву — OBLDET. 
Назва носія інформації — МD. 
Обсяг масиву — 12 записів. 
Довжина запису — 21 символ. 
Метод організації — послідовний. 
Ключі впорядкування — табельний номер. 
Ідентифікатор індексного масиву — OBLDET 1. 
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Місяць MES  9(2) — 01—12 так — — 

Табельний номер TN n 9(5) ПК — так ІНД KADR 

Код деталі  KD i 9(5) — — так ІДД — 

Код операції KO o 9(2) — — ні — — 

Номер документа ND d 9(3) — — так — — 

Кількість деталей KOL KOLciond 9(4) — — так — — 
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Таблиця 12 

ОПИС МАСИВУ ТАРИФНИХ СТАВОК 

Назва масиву — довідник тарифних ставок. 
Позначення масиву — TARSTAV. 
Назва носія інформації — МД. 
Обсяг масиву — 3 записи. 
Довжина запису — 9 символів. 
Метод організації — послідовний. 
Ключі впорядкування — розряд робіт. 
Ідентифікатор індексного масиву — TARSTAV 1. 
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Розряд робіт RR r 9(2) — 11—88 так — — 

Погодинна та-
рифна ставка 

TS Sr 9(4), 9(3) — — так — — 

 

Таблиця13  

ОПИС МАСИВУ РОБІТНИКІВ 

Назва масиву — масив робітників. 
Позначення масиву — KADR. 
Назва носія інформації — МД. 
Обсяг масиву — 5 записів. 
Довжина запису — 31 символ. 
Метод організації — послідовний. 
Ключі впорядкування — табельний номер. 
Ідентифікатор індексного масиву — KADR 1. 
 

Найменування 

Ід
ен

ти
ф

ік
ат

о
р

  
у

 п
р

о
гр

ам
і 

У
м

о
в
н

е 
п

о
зн

а-
ч

ен
н

я
 у

 ф
о
р

м
у

л
ах

 

Ф
о

р
м

ат
 

Бізнес-правила 

Л
о

гі
ч

н
і 

та
 с

и
ст

е-
м

ат
и

ч
н

і 
зв

’
я
зк

и
 

П
ер

в
и

н
н

и
й

 
к
л
ю

ч
 

У
м

о
в
а 

н
а 

 
 з

н
ач

ен
н

я 

О
б

о
в
’

я
зк

о
в
е 

п
о

л
е 

Ін
д

ек
сн

е 
п

о
-

л
е 

Табельний номер TN n 9(5) ПК — так ІНД OBLDET 

П.І.Б. FiO — А(20) — — так — — 

Код цеху KC c 9(2) — — так ІДД — 

Код категорії KK k 9(1) — — так — — 

Код професії KR p 9(3) — — так — — 
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Таблиця 14 

ОПИС МАСИВУ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЧАСУ 

Назва масиву — масив відпрацьованого часу. 
Позначення масиву — OTRV. 
Назва носія інформації — МД. 
Обсяг масиву — 5 записів. 
Довжина запису — 14 символів. 
Метод організації — послідовний. 
Ключі впорядкування — табельний номер. 
Ідентифікатор індексного масиву — OTRV 1. 
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Відпрацьований 
час 
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cnTF  

9(3), 
9(1) 

— — так — — 

Таблиця 15 
ОПИС МАСИВУ ПРОФЕСІЙ 

Назва масиву — довідник професій. 
Позначення масиву — PROFES. 
Назва носія інформації — МД. 
Обсяг масиву — 3 записи. 
Довжина запису — 23 символи. 
Метод організації — послідовний. 
Ключі впорядкування — код професії. 
Ідентифікатор індексного масиву — PROFES 1. 
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Код професії KC р 9(3) ПК — так IНД KADR 

Назва професії NC — А(20) — — так — — 
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Таблиця 16 

ОПИС МАСИВУ ВІДРЯДНИХ ЗАРОБІТКІВ 

Назва масиву — масив відрядних заробітків. 
Позначення масиву — OZP-01. 
Назва носія інформації — МД. 
Обсяг масиву — 5 записів. 
Довжина запису — 20 символів. 
Метод організації — послідовний. 
Ключі впорядкування — код цеху, місяць, табельний номер. 
Ідентифікатор індексного масиву — OZP-01. 
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Місяць MES  9(2) — 01—12 так — — 

Код цеху KC c 9(2) — 01—29 так ІДД — 

Табельний 
номер 

TN n 9(5) ПК — так ІНД KADR 

Вид оплати VO v 9(2) — — так — — 

Норматив-
ний час 

NV 
cnvT  

9(3), 
9(1) 

— — так — — 

Сума заро-
бітної плати 

SZ m
cnvZ  

9(4), 
9(2) 

— — так — — 

4. Програмне забезпечення 

Програмне забезпечення реалізоване в середовищі СУБД 
Access і призначене для автоматизації роботи працівників розра-
хункового сектору бухгалтерії. Розроблене ПЗ дозволяє здійсню-
вати облік і контроль виробітку й нарахування відрядної заробіт-
ної плати робітників, що працюють за індивідуальними нарядами. 

Лістинг екранної форми роботи програми, що реалізує форму-
вання й виведення «Машинограми нарахування заробітної плати 
робітникам-відрядникам по цеху за місяць», наведено в дод. 6. 
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5. Зміст навчальних завдань  
до лабораторної роботи 

Розробити постановку, алгоритми розв’язання і програмне за-
безпечення для таких задач. 

Задача 1. «Розрахунок нормативного часу роботи устатку-
вання на виготовлення одиниці виробу». 

Вихідні повідомлення: ТПЗ-21 — машинограма трудомісткості 
одиниці виробу за групами устаткування містить такі реквізити: 
код і найменування виробу, код цеху, код і найменування устат-
кування, код деталі або вузла, кількість деталей (вузлів) у виробі, 
час роботи устаткування на виготовлення однієї деталі (вузла), 
однойменних деталей і виробу в цілому; OBOR 1 — масив трудо- 
місткості одиниці виробу за групами устаткування містить: код  
виробу, код цеху, код устаткування. 

Задача 2. «Розрахунок нормативних витрат матеріалів на ви-
готовлення одиниці виробу». 

Вихідні повідомлення: ТПЗ-32 — машинограма норм витрат 
матеріалів у специфікованій номенклатурі на виготовлення ви-
робу містить такі реквізити: код і найменування виробу, код це-
ху, код і найменування матеріалу, одиницю виміру, код деталі 
або вузла, кількість деталей (вузлів) у виробі, масу однієї деталі 
(чиста маса), норму витрат матеріалу на деталь (маса заготов-
ки), масу деталей і норму витрат матеріалу на виріб, коефіцієнт 
використання матеріалу; ZMAT — масив норм витрат матеріа-
лів у специфікованій номенклатурі на виробництво виробу міс-
тить: код виробу, код цеху, код матеріалу, одиницю виміру, нор-
му витрат матеріалу (чиста маса й маса за технологічною нор-
мою). 

Задача 3. «Розрахунок нормативної потреби допоміжних ма-
теріалів на покриття й хімічну обробку деталей». 

Вихідні повідомлення: ТПЗ-33 — машинограма нормативної 
потреби матеріалів на покриття й хімічну обробку деталей міс-
тить такі реквізити: код і найменування виробу, код цеху, код і 
найменування матеріалу, одиницю виміру, код деталі, кількість 
деталей на виріб, площу однієї деталі, однойменних деталей і ви-
робу в цілому, питому норму витрат матеріалу на одиницю площі 
деталі, норму витрат матеріалів по контрольованих реквізитах: 
масив (див. задачу 2). 
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Задача 4. «Розрахунок норм витрат матеріалів на виріб у зве-
деній номенклатурі». 

Вихідні повідомлення: ТПЗ-34 — машинограма норм витрат ма-
теріалів на виріб у зведеній (груповій) номенклатурі містить такі ре-
квізити: код і найменування виробу, код матеріалу в зведеній но- 
менклатурі, одиницю виміру, норму витрат матеріалу на виріб. 

Задача 5. «Розрахунок нормативного часу роботи інструмента 
на виготовлення одиниці виробу». 

Вихідні повідомлення: ТПЗ-34 — машинограма нормативного ча-
су роботи інструмента на виробництво виробу містить такі реквізи-
ти: код і найменування виробу, код цеху, код і найменування ін-
струмента, код деталі або вузла, кількість деталей (вузлів) у виробі, 
нормативний час роботи інструмента на виготовлення однієї деталі, 
однойменних деталей і виробу в цілому; ZINST — масив норматив-
ного часу роботи інструмента на виріб містить: код виробу, код це-
ху, код інструмента, нормативний час роботи інструмента. 

Задача 6. «Розрахунок нормативних витрат часу і заробітної 
плати на виробництво виробу». 

Вихідні повідомлення: ТПЗ-42 — машинограма нормативних ви-
трат праці й заробітної плати на виготовлення виробу містить такі ре-
квізити: код і найменування виробу, код цеху, код і найменування 
професії, розряд роботи, код деталі або вузла, кількість деталей (вуз-
лів) у виробі, нормативну трудомісткість однієї деталі, нормативну 
трудомісткість і заробітну плату за розрядами, професіями і виробом 
у цілому; ZTRUD — масив нормативної трудомісткості й заробітної 
плати на виріб містить: код виробу, код професії, розряд роботи, нор-
мативну трудомісткість і заробітну плату за розрядами робіт. 

Задача 7. «Розрахунок потреби в основних фондах для вико-
нання річного плану виробництва». 

Вихідні повідомлення: ТЕП-21 — машинограма планової пот-
реби в устаткуванні для виконання річного плану виробництва 
містить такі реквізити: плановий період, код і найменування 
устаткування, код виробу, план виробництва, час роботи устат-
кування на одиницю виробу, планову трудомісткість виробничої 
програми, планову кількість устаткування. 

Задача 8. «Розрахунок потреби в основних матеріалах для ви-
конання річного плану виробництва». 

Вихідні повідомлення: ТЕП-30 — машинограма планової пот-
реби матеріалів у специфікованій номенклатурі для виконання 
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річного плану виробництва містить такі реквізити: плановий пе-
ріод, код і найменування матеріалу, одиницю виміру, код виробу, 
план виробництва, норму витрат матеріалу на одиницю виробу, 
планову потребу і вартість матеріалу. 

Задача 9. «Розрахунок потреби покупних комплектуючих ви-
робів для виконання річного плану виробництва продукції підп-
риємством». 

Вихідні повідомлення: ТЕП-32 — машинограма планової пот-
реби покупних комплектуючих виробів у ПКВ на рік містить такі 
реквізити: плановий період, код і найменування покупних ком-
плектуючих виробів, одиницю виміру, код виробу, план вироб-
ництва, норму витрат ПКВ на одиницю виробу, планову потребу 
ПКВ, вартість НКВ. 

Задача 10. «Розрахунок потреби інструментів для виконання 
річного плану виробництва продукції підприємства». 

Вихідні повідомлення: ТЕП-34 — машинограма планової пот-
реби інструментів на рік містить такі реквізити: плановий період, 
код і найменування інструментів, одиницю виміру, код виробу, 
план виробництва, нормативний час роботи інструментів на ви-
готовлення виробу, планову трудомісткість виробничої програ-
ми, планову потребу інструментів. 

Задача 11. «Розрахунок потреби основних робітників для ви-
конання річного плану виробництва продукції підприємством». 

Вихідні повідомлення: ТЕП-41 — машинограма планової пот-
реби основних робітників на рік містить такі реквізити: плановий 
період, код і найменування професії, розряд роботи, код виробу, 
план виробництва, нормативну трудомісткість одиниці виробу, 
планову трудомісткість виробничої програми, кількість робітни-
ків за планом, фактичну наявність, відхилення. 

Задача 12. «Розрахунок потреби фонду заробітної плати основ-
них робітників для виконання підприємством річного плану ви-
робництва продукції». 

Вихідні повідомлення: ТЕП-42 — машинограма потреби фонду 
заробітної плати основних робітників на рік містить такі реквізи-
ти: плановий період, код і найменування професії, розряд роботи, 
погодинну тарифну ставку, код виробу, план виробництва, нор-
мативну трудомісткість одиниці виробу, планову трудомісткість 
виробничої програми, суму заробітної плати. 
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Задача 13. «Розрахунок планової суми реалізації готової про-
дукції». 

Вихідні повідомлення: ТЕП-51 — машинограма планової суми 
реалізації готової продукції містить такі реквізити: плановий пе-
ріод, код і найменування готової продукції, одиницю виміру, по-
казники в натуральному й вартісному вираженнях на рік з розпо-
ділом за кварталами. 

Задача 14. «Розрахунок календарно-планових нормативів». 
Вихідні повідомлення: ОВП-12 — машинограма календарно-

планових нормативів цеху містить такі реквізити: плановий пері-
од, код цеху, код і найменування деталі або вузла, нормативний 
розмір партії деталей, тривалість виробничого циклу, випере-
дження відносного запуску, розмір нормативного заділу деталей; 
KRN — масив календарно-планових нормативів цеху, зміст якого 
аналогічний зазначеній машинограмі. 

Задача 15. «Розрахунок плану виробництва деталей (вузлів) 
для цеху на місяць». 

Вихідні повідомлення: ОВП-13 — машинограма плану запуску 
й випуску деталей (вузлів) цехом на місяць містить такі реквізи-
ти: місяць, цех, код і найменування деталі, потребу в деталях на 
місяць, план запуску й план випуску деталей; PLAND — масив 
плану виробництва деталей цеху на місяць містить: місяць, код 
цеху, план запуску, план випуску. 

Задача 16. «Розрахунок завантаження і пропускної спромож-
ності устаткування цеху на місяць». 

Вихідні повідомлення: ОВП-21 — машинограма розрахунку 
завантаження і пропускної спроможності устаткування цеху на 
місяць містить такі реквізити: місяць, цех, код і найменування 
устаткування, трудомісткість програми цеху, діючий фонд часу 
наявного устаткування, коефіцієнт завантаження і пропускної 
спроможності устаткування. 

Задача 17. «Розрахунок ліміту матеріалів цеху на місяць». 
Вихідні повідомлення: ОВП-31 — машинограма розрахунку 

лімітів матеріалів цеху на місяць містить такі реквізити: місяць, 
цех, код і найменування матеріалу, одиницю виміру, код деталі, 
план запуску деталей, норму витрат матеріалу на одну деталь, 
потребу в матеріалах на план виробництва, залишок матеріалу в 
цеху, ліміт матеріалу на місяць. 
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Задача 18. «Розрахунок планової потреби в інструментах для 
виконання місячної виробничої програми цеху». 

Вихідні повідомлення: ОВП-33 — машинограма планової пот-
реби цеху в інструментах на місяць містить такі реквізити: мі-
сяць, цех, код і найменування інструмента, одиницю виміру, код 
деталі, план випуску деталей, нормативний час роботи інструмен-
та на виготовлення однієї деталі, планову трудомісткість про-
грами цеху, кількість інструментів на програму цеху. 

Задача 19. «Розрахунок трудомісткості виробничої програми 
й фонду заробітної плати цеху на місяць». 

Вихідні повідомлення: ОВП-41 — машинограма планової тру-
домісткості виробничої програми й фонду заробітної плати цеху 
на місяць містить такі реквізити: місяць, цех, код і найменування 
професії, розряд роботи, трудомісткість виробничої програми 
(нормо-години), фонд заробітної плати. 

Задача 20. «Розрахунок трудомісткості виробничої програми 
й фонду заробітної плати підприємства на місяць». 

Вихідні повідомлення: ОВП-42 — машинограма планової тру-
домісткості виробничої програми й фонду заробітної плати підп-
риємства на місяць містить такі реквізити: місяць, цех, код і най-
менування професії, трудомісткість виробничої програми (усього 
нормо-годин), зокрема за технічно обґрунтованими нормами, 
фонд заробітної плати. 

Задача 21. «Облік наявності й руху основних засобів». 
Вихідні повідомлення: 003-01 — машинограма наявності й руху 

основних засобів на підприємстві за місяць містить такі реквізити: 
місяць, код і найменування основних засобів, залишок на початок 
звітного періоду, надійшло у звітному періоді всього, зокрема вве-
дено в дію за джерелами, безплатне надходження, інші надходжен-
ня, вибуло у звітному періоді всього, зокрема з причин: ліквідовано, 
безплатно передано, інші причини, наявність на кінець звітного пе-
ріоду. Залишок — масив залишку основних засобів на кінець місяця 
(місяць, код основних засобів, кількість залишку). 

Задача 22. «Облік простоїв устаткування цеху». 
Вихідні повідомлення: 003-02 — машинограма обліку простоїв 

устаткування цеху на місяць містить такі реквізити: місяць, цех, 
найменування і код устаткування, інвентарний номер устатку-
вання, час простою за інвентарними номерами, кодом устатку-
вання й цеху. 
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Задача 23. «Розрахунок показників використання устатку-
вання цеху». 

Вихідні повідомлення: 003-04 — машинограма показників ви-
користання устаткування цеху на місяць: місяць, код і наймену-
вання устаткування, цех, нормативна трудомісткість фактично 
виготовлених деталей на устаткуванні, ефективний фонд часу 
роботи устаткування, відхилення, час простою устаткування, ко-
ефіцієнт використання устаткування. 

Задача 24. «Розрахунок амортизаційних відрахувань основних 
засобів». 

Вихідні повідомлення: 003-05 — машинограма розрахунку 
амортизаційних відрахувань по цеху за місяць містить такі ре-
квізити: місяць, цех, код виробничих витрат, код і наймену-
вання групи основних засобів, балансову вартість, суму амор-
тизаційних відрахувань по групах основних засобів, кодах 
виробничих витрат і цеху; ОАВ — масив обліку амортизацій-
них відрахувань (місяць, цех, код виробничих витрат, сума 
амортизаційних відрахувань). 

Задача 25. «Облік виконання договорів постачальниками ма-
теріальних цінностей». 

Вихідні повідомлення: ОМР-01 — машинограма обліку вико-
нання договорів постачальниками матеріальних цінностей містить 
такі реквізити: місяць, код і найменування постачальника, номер 
договору, код і найменування матеріалу, одиницю виміру, кіль-
кість, що підлягає поставці, фактично поставлено, відхилення. 

Задача 26. «Облік наявності й руху матеріальних цінностей на 
складі». 

Вихідні повідомлення: ОМР-06 — машинограма обліку наяв-
ності й руху матеріальних цінностей на складі за місяць містить 
такі реквізити: місяць, склад, код і найменування матеріальних 
цінностей, кількість і суму за вхідним залишком, надходженням, 
видатком і вихідним залишком. 

Задача 27. «Облік матеріальних цінностей на виробництві». 
Вихідні повідомлення: ОМР-09 — машинограма відхилень  

фактичних витрат матеріалів від нормативних містить такі реквізи-
ти: місяць, цех, код і найменування матеріалу, одиницю виміру, 
ціну, кількість фактично виданих матеріалів, витрату за нормою, 
відхилення в натуральному й вартісному вираженнях. 
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Задача 28. «Облік заміни матеріалів». 
Вихідні повідомлення: ОМР-10 — машинограма аналізу при-

чин заміни матеріалів містить такі реквізити: місяць, код матері-
алу на заміну, цех, одиницю виміру, кількість витраченого мате-
ріалу на виготовлені деталі за нормами на зміну, ціну й суму, код 
матеріалу за основною нормою, кількість матеріалу за основною 
нормою, ціну й суму відхилень вартості матеріалу на заміну від 
основного. 

Задача 29. «Облік і контроль малоцінних і швидкозношува-
них предметів (МШП), які надійшли в експлуатацію за місяць». 

Вихідні повідомлення: ОМР-11 — машинограма МШП, які на-
дійшли в експлуатацію, або підзвіт за місяць, містить такі рекві-
зити: місяць, цех (відділ), код рахунків бухгалтерського обліку по 
дебету й кредиту, код і найменування МШП, одиницю виміру, 
кількість, ціну й суму. 

Задача 30. «Облік і контроль МШП підзвітними особами». 
Вихідні повідомлення: ОМР-12 — машинограма обліку МШП 

у підзвіті за табельними номерами містить такі реквізити: місяць, 
цех (відділ), табельний номер підзвітної особи, код і наймену-
вання МШП, одиницю виміру, кількість, ціну, суму. 

Задача 31. «Облік і контроль МШП, які вибули з експлуатації 
за місяць». 

Вихідні повідомлення: ОМР-13 — машинограма обліку і контро-
лю МШП, які вибули з експлуатації, містить такі реквізити: місяць, 
цех, код рахунків бухгалтерського обліку по дебету й кредиту, код і 
найменування МШП, одиницю виміру, кількість, ціну й суму. 

Задача 32. «Облік і контроль розподілу матеріальних ціннос-
тей за напрямками витрат за місяць». 

Вихідні повідомлення: ОМР-14 — машинограма обліку і конт-
ролю розподілу матеріальних цінностей за кодами виробничих 
витрат містить такі реквізити: місяць, код виробничих витрат 
(балансовий рахунок, субрахунок, стаття або замовлення), цех, 
суму за статтею, субрахунком, балансовим рахунком і цехом. 

Задача 33. «Облік надходження особового складу на підпри-
ємство за місяць». 

Вихідні повідомлення: ОТР-01 — машинограма чисельності 
прийнятих працівників на підприємство за місяць містить такі 
реквізити: місяць, код прийняття на роботу, кількість прийнятих 
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на роботу за категоріями персоналу (основні робітники, допоміж-
ні робітники, ІТП, службовці, МОП, разом за кодами прийнято, 
зокрема жінок). 

Задача 34. «Облік вибулих працівників з підприємства за мі-
сяць». 

Вихідні повідомлення: ОТР-02 — машинограма чисельності 
вибулих працівників з підприємства за місяць містить такі рекві-
зити: місяць, структурний підрозділ, чисельність вибулих за ка-
тегоріями персоналу (основні робітники, допоміжні робітники, 
ІТП, службовці, МОП, учні), за стажем роботи (до 1 року, до 10 
років, до 20 років) і підсумкові показники. 

Задача 35. «Облік запізнень і передчасного вибуття з роботи». 
Вихідні повідомлення: ОТР-05 — машинограма запізнень і пе-

редчасного вибуття містить такі реквізити: дату, номер зміни це-
ху, табельний номер, прізвище, ім’я та по батькові, час запізнен-
ня, причину вибуття з роботи, невідпрацьований час. 

Задача 36. «Облік виробітку і нарахування відрядної заробіт-
ної плати». 

Вихідні повідомлення: ОТР-06 — машинограма нарахування 
відрядної заробітної плати містить такі реквізити: місяць, цех, та-
бельний номер, прізвище й ініціали, нормативний час, фактично 
відпрацьований час, суму заробітної плати, відсоток виконання 
норм виробітку. 

Задача 37. «Облік і нарахування погодинної заробітної плати». 
Вихідні повідомлення: ОТР-07 — машинограма нарахування 

погодинної заробітної плати, оплат і доплат містить такі реквізи-
ти: місяць, цех, табельний номер, професію (посаду), код оплати, 
відпрацьовано годин за видами оплати (урочно, понадурочно, у 
святкові дні, у нічні години, простої), погодинну тарифну ставку 
(оклад), суму зарплати за видами оплати, за табельними номера-
ми й по цеху в цілому. 

Задача 38. «Облік і нарахування заробітної плати за середнім 
заробітком». 

Вихідні повідомлення: ОТР-08 — машинограма нарахування 
заробітної плати за середнім заробітком містить такі реквізити: 
місяць, цех, табельний номер, код виду оплати, кількість днів, ві-
дсоток оплати, середньоденний заробіток, суму нарахованої за-
робітної плати. 
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Задача 39. «Облік виробництва деталей і складальних оди-
ниць по цеху за місяць». 

Вихідні повідомлення: ОТП-01 — машинограма виробництва 
продукції цехом містить такі реквізити: дату, цех, код і наймену-
вання деталі (складальної одиниці), кількість за планом (на мі-
сяць, з початку місяця, на день), фактично виготовлено (за день, з 
початку місяця), відхилення (за день, з початку місяця), відсоток 
виконання плану (за день, з початку місяця). 

Задача 40. «Облік руху деталей і складальних одиниць на 
складі напівфабрикатів». 

Вихідні повідомлення: ОТП-02 — машинограма обліку руху 
деталей (складальних одиниць) на складі містить такі реквізити: 
місяць, код складу, код і найменування деталі (складальної оди-
ниці), вхідний залишок, надійшло за місяць, вибуло, вихідний за-
лишок. 

Задача 41. «Облік незавершеного виробництва». 
Вихідні повідомлення: ОТП-03 — машинограма обліку незавер-

шеного виробництва містить такі реквізити: місяць, цех, дільни-
цю, код і найменування деталі (складальної одиниці), номер тех-
нологічної операції, кількість, вартість незавершеного вироб-
ництва усього і за статтями калькуляції зокрема — матеріали, 
заробітна плата, цехові витрати. 

Задача 42. «Розрахунок балансу руху деталей». 
Вихідні повідомлення: ОТП-04 — машинограма коопераційно-

го балансу руху деталей і складальних одиниць містить такі рек-
візити: місяць, цех, дільницю, код найменування деталі (складаль-
ної одиниці), номер технологічної операції, запущено у вироб- 
ництво (кількість), залишок незавершеного виробництва на поча-
ток місяця, кількість придатних деталей, кількість бракованих 
деталей, залишок незавершеного виробництва на кінець місяця за 
операціями і деталями в цілому; NZPD — масив залишків незавер-
шеного виробництва, який містить: місяць, цех, дільницю, код  
деталі (складальної одиниці), номер технологічної операції, кіль-
кість деталей на кінець місяця. 

Задача 43. «Облік руху готової продукції на складі». 
Вихідні повідомлення: ОТП-05 — машинограма руху готової 

продукції на складі за місяць містить такі реквізити: місяць, 
склад, код і найменування виробу, одиницю виробу, ціну, код 
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операції руху, вхідний залишок (кількість, сума), надійшло (кіль-
кість, сума), вибуло (кількість, сума), залишок на кінець місяця 
(кількість, сума); OSTATOKV — масив залишків готової продук-
ції на складі містить: місяць, склад, код готової продукції, оди-
ницю виміру, залишок на кінець місяця (кількість, сума). 

Задача 44. «Облік виконання плану відвантаження готової 
продукції». 

Вихідні повідомлення: ОТП-06 — машинограма виконання 
плану відвантаження продукції споживача містить такі реквізити: 
місяць, код і найменування покупця, код і найменування виробу, 
одиницю виміру, план поставки на місяць, фактично поставлено, 
відхилення від місячного плану. 

Задача 45. «Облік і контроль наявності й руху грошових кош-
тів, кредитів і позичок на рахунках у банках за місяць» містить 
такі реквізити: місяць, код рахунків бухгалтерського обліку по 
дебету й кредиту, код операції руху грошових коштів, вхідне саль-
до, оборот по дебету й кредиту, вихідне сальдо; SALDO — масив 
залишків грошових коштів на рахунках бухгалтерського обліку 
містить: місяць, код балансового рахунка й субрахунка, залишок 
грошових коштів на рахунку. 
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Додаток 1  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра інформаційних систем в економіці 

Лабораторна робота № 

з дисципліни  
«Системи оброблення економічної інформації» 

на тему «Автоматизоване оброблення інформації  
з обліку виробітку і нарахувань сум  

відрядної заробітної плати» 

Виконав:  студент 1-ї групи 
 IV курсу ФІСіТ 
 Скрипка О. П. 
Перевірив: доц. Іванов М. І. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Київ 2004 
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Додаток 2 

ФОРМА ВИХІДНОГО ДОКУМЕНТА УТР-14 
«МАШИНОГРАМА ОБЛІКУ ВИРОБІТКУ І НАРАХУВАННЯ ВІДРЯДНОЇ  

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ РОБІТНИКАМ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА» 

по цеху ________________ за _______________ місяць 

Табельний 
номер 

П. І. Б. 
Вид  

оплати 

Час, год Сума  
заробітної 
плати, грн 

Відсоток  
виконання  

норм виробітку нормативний фактичний 

— 
 —  
... 

 —  

 —  
 —  
... 

 —  

 —  
 —  

 
 —  

 —  
 —  
... 

 —  
 

 — * 

 —  
 —  
... 

 —  
 

 — * 

 —  
 —  
... 

 —  
 

 — * 

 —  
 —  
... 

 —  
 

 — * Усього по цеху 

Додаток 3 
Структура масиву KADR 

 

Структура масиву NORMU 
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Структура масиву PROFES 

 

Структура масиву TARSTAV 

 

Структура масиву OBLDET 

 

Структура масиву OTRV 
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Додаток 4 

Зміст масиву KADR 

Т№ PIB CH KATEG KP 

31750 Гавриленко І. Т. 15 01 356 

31760 Жук Д. М. 15 01 263 

31765 Петров С. О. 15 01 356 

31810 Іванченко Д. О. 15 01 362 

32812 Федоренко В. С. 15 01 362 

Зміст масиву NORMU 

CH KDETAL KOPER ROZR_ROB NORM 

15 2531 01 15 14,75 

15 2531 02 14 12 

15 2543 01 15 14,6 

15 2556 01 14 15,2 

15 2556 02 13 16,9 

15 2671 01 15 15,8 

15 2671 02 13 10,25 

Зміст масиву PROFES  

KP NP 

263 Заточник 

356 Токар 

362 Фрезерувальник 

Зміст масиву TARSTAV  

ROZR POGTARST 

13 6,75 грн 

14 7,11 грн 

15 8,39 грн 
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Зміст масиву OBLDET 

MC T№ KDETAL KOPER №DOC KOL_DET 

11.03 31750 2531 01 1371 235 

11.03 31750 2543 01 1382 260 

11.03 31750 2531 02 1387 195 

11.03 31760 2531 01 1352 155 

11.03 31760 2556 02 1363 225 

11.03 31760 2531 02 1397 250 

11.03 31765 2556 01 1385 157 

11.03 31765 2543 01 1388 172 

11.03 31810 2543 01 1382 225 

11.03 31810 2556 01 1354 195 

11.03 32812 2671 02 1345 250 

11.03 32812 2543 01 1325 190 

Зміст масиву OTRV 

T№ MC CH VT 

31750 11.03 15 160 

31760 11.03 15 160 

31765 11.03 15 104 

31810 11.03 15 90 

32812 11.03 15 96 
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Додаток 5 

МАШИНОГРАМА ОБЛІКУ ВИРОБІТКУ  
І НАРАХУВАННЯ ВІДРЯДНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  

РОБІТНИКАМ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА 

ПО ЦЕХУ 15 за листопад 2003 р. 

 

П.І.Б. № 
Норматив-

ний час, год 

Відпрацьо-
ваний час, 

год 
Сума з/п, грн 

% вико-
нання 

Гавриленко І. Т. 31 750 160,04 160 1292,79 100,02 

Жук Д. М. 31 760 151,48 160 1102,98 94,67 

Іванченко Д. О 31 810 104,15 90 810,59 115,72 

Петров С. О. 31 765 81,63 104 633,94 78,49 

Федоренко В. С. 32 812 88,94 96 676,18 92,65 

Усього  586,24 610,00 4516,47 96,10 

Додаток 6 

Схема даних 
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Вхідні дані для лабораторної роботи містяться в додатку до 
цієї лабораторної роботи. 

Для успішного виконання лабораторної роботи потрібно: 
• запустити ІС «1С:Підприємство» та ознайомитися зі змістом 

системного меню модуля «Бухгалтерський облік для України»;  
• згідно з наведеними в додатку даними визначити об’єкти ана-

літичного обліку й залишки коштів на них по балансових рахунках: 
основні засоби (товари; розрахунки з покупцями і замовниками; ро-
зрахунки з іншими дебіторами; розрахунки з постачальниками; роз-
рахунки із заробітної плати). Ввести константи та сформувати до-
відники (довідники формуються як перед початком розрахунків, так 
і одночасно із заповненням первинних документів); 

• визначити, які первинні документи використовуються для офор-
млення операцій обліку основних засобів, заробітної плати, касових, 
банківських та складських операцій, операцій реалізації готової про- 
дукції та товарних запасів, визначення фінансових результатів. По од-
ній з ділянок обліку (ділянку обліку визначає викладач) за даними, на-
веденими в додатку, сформувати та роздрукувати первинні документи; 

• сформувати звітність (період, вид та форми звітності, які по-
трібно скласти, визначає викладач). 

Отже, виконання лабораторної роботи починається із запуску 
ІС. Незалежно від того, як запускати систему — через меню 
Пуск/Запуск чи за допомогою піктограми на робочому столі, на 
екрані з’явиться вікно запуску системи (рис.1). 

 

Рис. 1. Вікно запуску системи 

Лабораторна робота № 2 
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У спадному меню В режиме/У режимі, що розміщене у верх-
ньому лівому куті вікна, потрібно вибрати режим 1С:Підприєм-
ство, а у вікні Информационные базы/Інформаційні бази — 
інформаційну базу фірми-користувача (наприклад, Інформаційна 
база 2002) і натиснути кнопку ОК або двічі клацнути лівою кноп-
кою миші на вибраному рядку. 

Якщо запуск пройшов успішно, на екрані з’явиться заставка 
компоненти, у рядку стану якої динамічно відображається процес 
завантаження. Після нормального завершення процесу заванта-
ження на екрані відкриється головне вікно компоненти (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Головне вікно компоненти  
«Бухгалтерський облік для України» 

Компонента «Бухгалтерський облік для України» інформацій-
ної системи «1С:Підприємство» є типовою програмою Windows, 
тому її головне вікно типове для Windows-орієнтованих програм: 
верхній рядок — заголовок вікна, нижче — головне меню, ще 
нижче — кнопки панелей інструментів, нижній рядок вікна — 
рядок стану, а простір, що залишився, — деяка аналогія робочого 
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стола Windows (де відкриваються вікна журналів проведень, опе-
рацій, документів; вікна введення і редагування документів та 
операцій тощо). 

Структура головного меню традиційна для Windows-орієн-
тованих програм. Щоб вибрати один з пунктів головного меню, 
достатньо клацнути на ньому мишею. У більшості випадків після 
цього з’явиться спадне меню, що містить список доступних пунк-
ту команд. Список команд залежить від певного журналу, доку-
мента або звіту. 

Наступним кроком виконання лабораторної роботи є введення 
констант. У нашому випадку це основні відомості про фірму 
(розд. 1 вхідних даних). 

Для введення констант необхідно активізувати пункт Опе- 
рации/Операції => Константы/Константи головного меню 
компоненти, після чого з’явиться вікно зі списком констант  
(рис. 3). 

 

Рис. 3. Фрагмент списку констант компоненти  
«Бухгалтерський облік для України» ІС «1С:Підприємство» 

В ІС «1С:Підприємство» можна описати безмежну кількість 
констант. Для цього на етапі конфігурування формується список 
констант і описуються їхні характеристики. У константу мож- 
на ввести ознаку періодичності, щоб стежити за змінами її знач-
ності. 

Основна причина використання констант полягає в тому, що в 
них одноразово вводиться будь-яка інформація, яка потім може 
багаторазово використовуватися під час формування документів, 
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у розрахунках, у процесі формування звітності. Інформація, яка 
міститься в третьому стовпці константи, час від часу може кори-
гуватись, але сутність константи при цьому не змінюється: введе-
не одного разу в систему значення константи використовується 
багаторазово. 

Після введення констант формуються довідники. Проте оскільки 
довідники можна заповнювати і під час уведення початкових за-
лишків, то зупинимося на останній операції. 

Дані для введення початкових залишків по балансових рахун-
ках містяться в пункті 3 додатка до лабораторної роботи. Слід 
пам’ятати, що залишки вводяться на останній день місяця, який 
передує введенню системи в експлуатацію (наприклад, якщо ІС 
починає експлуатуватися з першого січня 2003 р., то залишки по-
трібно вводити на 31 грудня 2002 р.). 

Залишки можна вводити через пункти головного меню ком-
поненти Документы/Документи або Журналы/Журнали. 

 

Рис. 4. Діалогове вікно введення початкових залишків  
по балансовому рахунку 10 «Основні засоби» 

Наприклад, для введення залишків по балансовому рахунку 10 
«Основні засоби» (підпункти 3.1, 3.2 додатка) необхідно вибрати 
в головному меню пункт Документы/Документи => Ввод остат-
ков/ Введення залишків => Остатки НМА/Залишки НМА. У вік- 
ні введення (рис. 4), що з’явиться після натискання кнопки  
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«Новая строка/Новий рядок» (перша кнопка зліва), відкриється 
довідник нематеріальних активів, до якого вводится вся необхід-
на інформація про об’єкт. Потім натискається кнопка «ОК». Надалі 
робота здійснюється в режимі діалогу «ЕОМ — студент». 

Початкові залишки по рахунку 28 «Товари» (підпункт 3.3 до-
датка) вводяться через пункт Документы/Документи => Ввод 
остатков/ Введення залишків => Остатки ТМЦ/Залишки ТМЦ 
за методикою, описаною вище, за винятком того, що відкриється 
довідник «Номенклатура» (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Діалогове вікно введення початкових залишків  
по балансовому рахунку 28 «Товари» 

По балансових рахунках 36, 63, 68 (підпункти 3.4 — 3.6 додат-
ка) початкові залишки вводяться після активізації пункту меню 
Документы/Документи => Ввод остатков/Введення залишків =>  
Остатки взаиморасчетов/Залишки взаємозаліків і заповнення  
довідника «Контрагенты/Контрагенти» за формою, наведеною на  
рис. 6. 
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Рис. 6. Діалогове вікно введення залишків по рахунках 36, 63 

Внесення залишків по інших балансових рахунках (наприклад, 
30, 31, 44) здійснюється через пункт Документы/Докумен- 
ти =>Операции /Операції. 

Після активізації цього пункту на екрані з’явиться шаблон до-
кумента (рис. 7). 

 

Рис. 7. Екранна форма документа «Операция/Операція» 
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Для введення в нього поточного рядка треба натиснути кноп-
ку «Новий рядок» або клавішу Insert. Якщо рахунок актив- 
ний, то в стовпці «Дт» шаблону документа проставляється його 
номер, у стовпці «Кт» — нулі, а в стовпці «Сумма» — початко-
вий залишок (наприклад, при введенні початкового залишку по 
балансовому рахунку «Каса в національній валюті» у стовпці 
«Дт» проставляється «301», у стовпці «Кт» — «000», у стовпці 
«Сумма» — «1063,84», у рядку «Комментарий» — «сальдо або 
початковий залишок»). Якщо рахунок пасивний, то, навпаки, 
нулі проставляються у стовпці «Дт», а номер рахунка — у стовп-
ці «Кт». 

Уведення оперативних даних (розд. 4) здійснюється після 
встановлення звітного періоду. Для цього в головному меню мо-
дуля вибирається команда Операции/Операції => Управленик бух-
галтерськими итогами/Керування бухгалтерськими підсумками. 
У разі вибору цього пункту на екрані буде відкрито діалогове вік-
но керування бухгалтерськими підсумками (рис. 8). Реквізит  
Расчет установлено по/Розрахунок задано за відображає період, 
за який задано розрахунок бухгалтерських підсумків. Якщо цей 
період не влаштовує, то для реквізиту Установить расчет на / 
Задати розрахунок за потрібно задати інше значення й натиснути 
кнопку Установить расчет/Задати розрахунок. Після цього тре-
ба лише натиснути кнопку Полный перерасчет итогов/Повний 
перерахунок підсумків», дочекатися, доки система їх перерахує, і 
закрити вікно керування підсумками. 

 

Рис. 8. Діалогове вікно операції «Управление бухгалтерскими  
итогами/Керування бухгалтерськими підсумками» 

Уведення оперативних даних (пункт 4 додатка) здійснюється 
формуванням первинних документів. Наприклад, уведення даних 
підпункту 4.1 здійснюється в такій послідовності: 

• Викликається команда Документы/Документи => Ка-
сса/Каса => Приходный кассовий ордер/Прибутковий касовий 
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ордер. На екрані з’явиться шаблон прибуткового касового орде-
ра, який необхідно заповнити і провести. 

Шаблон документа наведено на рис. 9. 
• Викликається команда Документы/Документи => Розница / 

Роздріб => Розничная накладная/Роздрібна накладна. Шаблон, 
який з’явиться на екрані, також необхідно заповнити і провести. 

 

Рис. 9. Шаблон документа «Приходный кассовый  
ордер/Прибутковий касовий ордер» 

Шаблон документа Розничная накладная/Роздрібна накладна 
наведено на рис. 10. 

У результаті зазначених дій ЕОМ сформує проведення прода-
жу товарів і його списання. 

Для самостійної перевірки правильності виконання лаборатор-
ної роботи доцільно сформувати бухгалтерський звіт «Оборотно-
сальдова відомість за _____ 200_ р. ТзОВ «Вістфорт» (через 
пункт головного меню Отчеты/Звіти => Оборотно-сальдовая 
ведомость/Оборотно-сальдова відомість). 

Якщо підсумок стовпця три (п’ять, сім) звіту дорівнює підсум-
ку стовпця чотири (шість, вісім), роботу виконано правильно. 
Якщо ні, то потрібно перевірити підсумки за кожним рядком ві-
домості з початковими даними й виправити помилки. 
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Рис. 10. Шаблон документа  
«Розничная накладная/Роздрібна накладна» 

Додаток 7 

ВХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ 

1. Основні відомості про об’єкт 

Назва об’єкта:  ТзОВ «Вісфорт» 
Код за ЄРДОіУ:   31466812 
Назва банку:  Софійська філія АКБ «ТАС-Комерцбанк» 
Розрахунковий рахунок:  2607304008901 
Код МФО:  300982 
Індивідуальний податковий  
номер:  31466818 
Юридична адреса:  040080, м. Київ, вул. В. Хвойки,18/14  
Номер телефону:  (044) 461-7814 
Номер свідоцтва про  
реєстрацію платника:  36714852 
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2. Штатний розпис 

Назва посади 
Кількість штатних  

одиниць 
Оклад грн 

Директор 1 400 

Головний бухгалтер 1 350 

Менеджер 1 250 

Продавець-касир 3 200 

Касир 1 185 

3. Залишки коштів на балансових рахунках станом на 1.0__ 
200__ р. 

Код балансового 
рахунка  

(субрахунка) 

Назва балансового рахунка  
(субрахунка) 

Актив Пасив 

10 Основні засоби 25179,09  

104 Машини та обладнання 24422,43  

109 Інші основні засоби 756,66  

13 Знос необоротних активів  14658,61 

131 Знос основних засобів  14658,61 

28 Товари 30248,65  

281 Товари на складі 16026,06  

282 Товари в торгівлі 21354,00  

285 Торгова націнка  7131,41 

30 Каса 1063,84  

301 Каса в національній валюті 1063,84  

31 Рахунки в банках 51698,36  

311 Поточні рахунки в нацвалюті 51698,36  

36 Розрахунки з покупцями 37249,32  

361 
Розрахунки з вітчизняними  
покупцями 

37249,32  

40 Статутний капітал  28125,00 
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Закінчення табл. 

Код балансового 
рахунка  

(субрахунка) 

Назва балансового рахунка  
(субрахунка) 

Актив Пасив 

44 
Нерозподілені прибутки  
(непокриті збитки) 

 94699,95 

441 Нерозподілений прибуток   98147,23 

443 
Прибуток, використаний  
у звітному періоді 

3447,28  

63 Розрахунки з постачальниками  66613,80 

631 
Розрахунки з вітчизняними  
постачальниками 

 66613,0 

64 Розрахунки за податками  19792,18 

641 Розрахунки за податками  19940,42 

6414 Місцеві податки 1,90  

6415 ПДВ  18814,94 

6416 Податок на прибуток  1127,38 

644 Податковий кредит 148,24  

6442 Неодержані податкові накладні 148,24  

68 
Розрахунки за різними  
операціями 

 1132,03 

685 
Розрахунки з іншими  
кредиторами 

 1132,03 

6851 
Розрахунки з іншими  
кредиторами 

 1132,03 

 БАЛАНС 169456,19 169456,19 

3.1. Балансовий рахунок 10 — залишки засобів за об’єктами ана-
літичного обліку 

Код  
субрахунка 

Назва субконто 
Місцезнахо-

дження 
Первісна  

балансова вартість 

109 ЕККА Samsung 250 крамниця 1841,67 

109 Детектор Спектр-Експрес крамниця 256,66 

104 Комп’ютер Cyrix-233/32Mb офіс 2812,00 
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Закінчення табл. 

Код  
субрахунка 

Назва субконто 
Місцезнахо-

дження 
Первісна  

балансова вартість 

104 Комп’ютер Pentium 133DTK склад 2706,76 

104 Комп’ютер Pentium 160/ОЗУ крамниця 1912,00 

104 Комп’ютер Pentium Celeron офіс 3750,00 

104 Копіювальний апарат Canon  офіс 3000,00 

104 Модем IDC 2814 BXL офіс 960,00 

104 Монітор Daewoo CMC-150 офіс 1560,00 

104 Монітор Multiscan C 4082 L крамниця 900,00 

104 Монітор Samsung Master 510b офіс 1620,00 

104 Принтер Epson Stylus Col офіс 960,00 

104 Сканер Genius Color Page офіс 1020,00 

104 Факс Panasonic KX-FT-31 офіс 1380,00 

109 Візок гідравлічний ТК-200 склад 500,00 

3.2. Балансовий рахунок 13 — залишки коштів за об’єктами ана-
літичного обліку 

Код  
субрахунка 

Назва субконто 
Місцезнахо-

дження 

Сума  
нарахованого  

зносу 

104 ЕККА Samsung 250 крамниця 578,18 

109 Детектор Спектр-Експрес крамниця 154,05 

104 Комп’ютер Cyrix-233/32Mb офіс 1790,72 

104 Комп’ютер Pentium 133DTK склад 1610,63 

104 Комп’ютер Pentium 160/ОЗУ крамниця 1168,91 

104 Комп’ютер Pentium Celeron офіс 2283,08 

104 Копіювальний апарат Canon  офіс 1826,47 

104 Модем IDC 2814 BXL офіс 563,87 

104 Монітор Daewoo CMC-150 офіс 910,64 

104 Монітор Multiscan C 4082 L крамниця 618,68 

104 Монітор Samsung Master 510b офіс 911,49 
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Закінчення табл. 

Код  
субрахунка 

Назва субконто 
Місцезнахо-

дження 
Сума нарахованого  

зносу 

104 Принтер Epson Stylus Col офіс 668,06 

104 Сканер Genius Color Page офіс 565,16 

104 Факс Panasonic KX-FT-31 офіс 895,61 

109 Візок гідравлічний ТК-200 склад 113,06 

3.3. Балансовий рахунок 28 — залишки засобів за об’єктами ана-
літичного обліку 

Назва товару Марка товару 
Ціна  

постачальника 

Ціна  
роздрібна 
(гуртова) 

Кількість  
на складі 

Кількість 
у крамниці 

Витяжка A NF51 SLIX 270,54 406,00 3 1 

Витяжка A NF51 SLIB 190,38 286,00 5 10 

Витяжка A N3 50 INOX 310,62 466,00 5 4 

Плита газова A540 EB INOX 1302,60 1954,00 1 3 

Плита газова A540 G6 INOX 1267,53 1900,00 2  

Пральна  
машина 

А400 INOX 1027,05 1540,00 5 2 

Телевізор Sams CS-21H4R 958,25 1432,00 — 1 

Телевізор Sharp 21D2-G 898,40 1350,00 — 1 

Холодильник FDP 24 AX-2 1245,49 1870,00 3 2 

Чайник  
електричний 

Tefal 78708 124,06 190,00 — 4 

3.4. Балансовий рахунок 36 — залишки коштів за об’єктами  
аналітичного обліку 

Назва покупця Дебет Кредит 

ЗАТ «Вік-Ріелті» 20133,30  

Кредитна спілка «Лідер» 1311,44  

ПП «Деко лайн» 4912,00  

ПП «Шевченко»  5000,00 

ЕзОВ «Сервіс-Плюс» 11131,88  

ТзОВ «Техномир» 4760,70  
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3.5. Балансовий рахунок 63 — залишки коштів за об’єктами  
аналітичного обліку 

Назва постачальника Дебет Кредит 

ПП «Шопгард»  10758,01 

ТзОВ «АВ-Електронікс»  34194,12 

ТзОВ «Електро-Люкс»  21703,56 

ТзОВ «Трейд-Компані»  9946,80 

ТзОВ «Техніка в побуті» 9988,69  

3.6. Балансовий рахунок 6851 — залишки коштів за об’єктами 
аналітичного обліку 

Назва кредитора Дебет Кредит 

ПП «АП-Трейдинг»  1132,03 

4. Господарські операції  
за _____ 200__ р. (фрагмент) 

1. 1.0___200___ р. Продано за готівку витяжку A NF51SLIX та 
пральну машину А 400 INOX. 

2. 1.0___200___ р. Відвантажено за накладною № 1/09-1  
ПП «Шевченко» п’ять пральних машин А 400 INOX. 

3. 2.0___200___ р. Здано на розрахунковий рахунок торгову 
виручку за 1.0___200___ р. 

4. 2.0___200___ р. Перераховано ТзОВ «Техніка в побуті» 
кредиторську заборгованість. 

5. 2.0___200___ р. Отримано від ТзОВ «Трейд-Компані» за 
накладною № 2/09-1 десять електричних чайників марки BRAUN 
WK-210W на суму 1636 грн 80 к. та п’ять електричних плит мар-
ки A504 EB INOX на суму 6250 грн 00 к. 

6. 2.0___200___ р. За накладною № 0209 передано в крамницю 
для продажу чотири електричні чайники марки BRAUN WK-
210W та три електричні плити марки A504 EB INOX. 

7. 3.0___200___ р. На розрахунковий рахунок надійшла част-
кова оплата за відвантажений ПП «Шевченко» за накладною 
№ 1/09-1товар у сумі 2700 грн, пл. дор. № 123. 
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8. 3.0___200___ р. Продано за готівку дві електричні плити 
марки A504 EB INOX. 

9. 4.0___200___ р. Торгову виручку за 3.0___200___ р. зарахо-
вано на розрахунковий рахунок. 

10. 13.0___200___ р. Перераховано до Державної податкової 
інспекції вартість торгового патенту за ____ 200___ р. в сумі  
280 грн, пл. дор. № 213. 

11. 28.0___200___ р. Нараховано заробітну плату співробітни-
кам за ____ 200___ р., а також утримано з неї прибутковий пода-
ток з громадян та внески до фондів. 

12. 28.0___200___ р. Нараховані обов’язкові внески на фонд за-
робітної плати _____ 200___ р. та комунальний податок. 

13. 29.0__200__ р. Перераховано обов’язкові внески й утри-
мання із заробітної плати ____ № 220, 221, 222, 223, 224. 

14. 30.0___200___ р. За чеком № 134565 отримана сума на ви-
плату заробітної плати співробітникам (розмір заробітної плати 
визначити самостійно). 

15. 30.0___200___ р. Виплачено заробітну плату співробітни-
кам. 

16. 30.0___200___ р. Нараховано знос основних засобів за 
_____ 200___ р. 

17. 30.0____200___ р. Визначено результат фінансової діяльно-
сті за ___ 200____ р. 

 

«Формування й оброблення податкової звітності платників 
податків із застосуванням ППП «БЕСТ-ЗВІТ». 

До складу ППП «БЕСТ-ЗВІТ» входять дві складові (АРМ): 
АРМ платника податків «ZVIT» і АРМ податкового інспектора 
«ZVIT 1». 

Програмний комплекс «ZVIT» призначений для підготовки, 
формування, друку, запису на машинний носій звітності платни-
ків податків — юридичних осіб, а також експорту даних в АІС 
«Податки» та інші системи. Імпорт підготовленої платником звіт-
ної інформації та завантаження даних у податковій інспекції за-
безпечуються програмним комплексом «ZVIT1», де після прий- 
няття інформації, ведення основної бази даних податкової звітнос-
ті підприємств виконується експорт інформації для інших про-
грам аналізу й оброблення. 

Лабораторна робота № 3 
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Для запуску програмного продукту необхідно відкрити відпо-
відну групу: 

ZVIT і запустити файл ZVIT.BAT на виконання  
(для АРМ платника податків); 

ZVIT 1 і запустити файл ZVIT.BAT на виконання  
(для АРМ податкового інспектора). 

СКЛАД І ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ 

Налагодження комплексу: 
• Адміністрування робочих місць. 
• Адміністрування користувачів. 
• Настроювання принтерів. 
• Резервне копіювання інформації. 
• Конвертація даних (при відновленні версій програми). 
Реєстр платників податків — список підприємств, зареєст-

рованих у даній Податковій інспекції: 
• Основні дані. 
• Адреси й керівники підприємства. 
• Дані про банківські рахунки. 
• Засновники підприємства. 
• Інші дані, необхідні для заповнення заголовків звітів. 
Звітність підприємств — пакети звітів платників податків за 

періодами: 
• Експорт з файла, створеного на підприємстві. 
• Заповнення звітів у ручному режимі. 
• Перевірка звіту й пакета в цілому (логіка заповнення). 
• Друк звіту (як у текстовому, так і в графічному вигляді). 
• Експорт даних по підприємствах у різних аспектах. 
• Сервіс і додаткові можливості: 
⎯ контекстно-залежна допомога; 
⎯ калькулятор; 
⎯ календар. 

ПОЧАТКОВЕ НАЛАГОДЖЕННЯ ПРОГРАМИ 

Установіть курсор на ярлик даної програми і ввійдіть у неї.  
Виконавши попередню операцію, ви потрапляєте в порожнє 

вікно, в якому є лише одна клавіша внизу екрана — «Пуск». Під-
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ведіть до неї курсор і натисніть ліву клавішу миші або клавішу 
«Enter». При цьому на екрані з’являються такі пункти: 
• Адміністратор. 
• Журнал запусків. 
• Довідка. 
• Про програму. 
• Завершення роботи. 
Вибираємо пункт «Адміністратор» і приступаємо до другого 

етапу роботи з програмою. 

Другий етап роботи з програмою. Після того як ми увійшли в 
пункт «Адміністратор», на екрані з’являється вікно з таким змістом: 
• Робочі місця. 
• Користувачі. 
• Система. 
• Принтери. 
• Резервне копіювання. 
• Конвертація. 
У першу чергу в цьому вікні виберемо пункт «Користувачі» й 

увійдемо в нього. 
Як бачимо, екран розділений на два вікна. Ліве вікно містить 

таку «шапку»: 
• Користувач.  
• Повне ім’я. 

Праве вікно містить два пункти: 
1. Загальні. 
2. Робочі місця. 

Пункт «Загальні» містить таку інформацію: 
• Користувач. 
• Повне ім’я. 
• Пароль. 
• Посада. 
• Телефон. 
У нижній частині екрана розташовані так звані гарячі клавіші, 

що постійно використовуються в роботі. 
Для того щоб внести користувача, необхідно натиснути кла-

вішу «Insert — Створити» в нижній частині екрана або на клаві-
атурі. При цьому курсор автоматично переноситься в праве поле 
навпроти пункту «Користувач». Навпроти цього пункту запису-
ється ім’я, під яким користувач надалі входитиме в дану систему. 



 263 

Навпроти пункту «Повне ім’я» записуємо відповідно повне ім’я 
користувача. Далі знаходиться пункт «Пароль», де записується 
пароль (у разі потреби), під яким користувач заходитиме в дану 
систему. 

Таким самим способом заповнюються інші пункти. Після того 
як ми заповнили праве поле, потрібно натиснути клавішу «F2 — 
Зберегти» у нижній частині екрана або на клавіатурі. При цьому 
«Користувач» і «Повне ім’я» автоматично копіюються з правого 
вікна в ліве. Потім ми натискаємо клавішу «Esc» на клавіатурі 
або внизу екрана і повертаємося до списку пунктів, що містить 
«Адміністратор». 

Наступною дією буде вибір пункту «Робітники місця». Вхо-
димо в нього й ознайомлюємося зі змістом екрана, що з’я-
вився. 

Як бачимо, екран поділений на два вікна. Ліве містить «шап-
ку» з назвою «Список робочих місць». Праве вікно містить такі 
пункти в «шапці»:  
• Загальні. 
• Меню. 
• Кнопки. 
Спочатку працюємо з пунктом «Загальні». Після натиснення 

клавіші «Ins — Створити» з’являється можливість у правому вік-
ні заповнити найменування робочого місця. Після заповнення  
найменування воно автоматично копіюється в ліве поле під спис-
ком робочих місць. Щоб створити ще одне або кілька робочих 
місць, описану вище операцію потрібно виконати один або кілька 
разів. 

Наступною нашою дією буде вхід у пункт «Меню» в правому  
вікні. Після того як ми ввійшли в «Меню», на екрані з’явилося 
два вікна, де «шапка» в лівому вікні названа «Список робочих 
місць», а в правому вікні висвічується назва «Головне меню». За 
допомогою клавіші «F4 — Створити» ми викликаємо в лівому 
вікні головне меню програми. З нього вибираємо пункти «На-
строювання», «Реєстр платників податків», «Звітність підпри-
ємств» і «Управління періодами». Встановлюємо курсор по черзі 
на кожний із зазначених пунктів і за допомогою клавіші «F5 — 
Копіювати» копіюємо їх у «Головне меню» нашої програми, що 
міститься в правому вікні. Залежно від робіт, виконуваних на ро-
бочих місцях, можна коригувати наше «Головне меню» в такий 
спосіб, щоб воно містило лише необхідні пункти. 

Уже не потрібні пункти вилучаємо за допомогою клавіші «F8 — 
Вилучення», підвівши до них курсор. Потім натискаємо клавішу 
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«Esc» і при цьому переходимо в ліве вікно, де, як і раніше, міс-
титься «Головне меню». Для виходу натискаємо клавішу «Esc», 
при цьому ми автоматично перенеслися в ліве поле. Натискаємо 
клавішу «Esc», а потім клавішу «F2 — Зберегти» для збереження 
нашого занесеного меню. 

Наступні наші дії будуть такими. Необхідно перейти в шапку 
правого вікна на пункт «Кнопки». Далі натиснути клавішу «F4 — 
Змінити». При цьому в лівому вікні з’явиться наше меню. Вста-
новлюємо курсор на потрібний підпункт меню і натискаємо кла-
вішу «F5 — Копіювати». Цей підпункт автоматично скопіював-
ся в праве вікно. Так само проробляємо з іншими підпунктами. 
Після внесення всіх даних натискаємо клавішу «F2 — Зберегти». 
Клавішею «Esc» виходимо з цього вікна. 

Вийшовши із системи, ми можемо побачити у вікні під «Ад-
міністратором» пункт «Завершення роботи». При цьому на екрані 
з’являється вікно з такими даними: 
• Зміна робочого місця. 
• Реєстрація під іншим ім’ям. 
• Вихід із програми. 
Вибираємо пункт «Реєстрація під іншим ім’ям», при цьому на 

екрані з’являється вікно, що запитує ім’я і пароль користувача. 
Користувач вносить свої дані та входить у систему. 

ПОЧАТОК РОБОТИ КОРИСТУВАЧА ІЗ СИСТЕМОЮ 

Входимо в систему. На екрані з’являється вікно, в якому запи-
туються ім’я і пароль користувача. Після заповнення даних пунк-
тів натискаємо клавішу «ОК» шляхом натискання лівої клавіші 
миші або клавіші «Enter». Після проробленої операції потрапля-
ємо у вікно, де розміщені кнопки «швидкого запуску», а в нижній 
частині екрана є клавіша «Пуск». 

ЗАПОВНЕННЯ РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 

Заходимо в пункт головного меню «Настроювання». Перед 
нами екран, поділений на два вікна. Ліве містить три закладки: 
«Форми», «Довідники», «Параметри». Заходимо на закладку 
«Параметри». Вводимо дату початку експлуатації системи, код і 
номер податкової інспекції. У рядку «Каталог системи СПЛАТА» 
вказуємо шлях до системи. Використовуючи пробіл, відзна- 
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чаємо, які реквізити необхідно звіряти за подальшого імпорту 
даних. 

Заходимо в пункт головного меню «Реєстр платників подат-
ків». Натиснувши «F10 — Меню», вибираємо пункт «Реєстр», а в 
ньому — «Імпорт з АРМ СПЛАТА». Натискаємо «Enter». Почи-
нається процес імпорту. 

Через якийсь час реєстр платників податків буде запов-
нений. 

Обравши підприємство, яке нас цікавить, і натиснувши 
«Enter», потрапляємо в «Картку платника податків», яку в разі 
потреби можна відкоригувати. 

КОРИГУВАННЯ КАРТКИ 

Після проробленої операції на екрані з’являється вікно. «Шап-
ка» цього вікна містить такі пункти (вкладки меню): 
• Підприємство. 
• Адреси. 
• Рахунки. 
• Керівництво. 
• Додатково. 
Основні дані (рис. 1): 

 

Рис. 1 

Заповнюємо (коригуємо) відповідні дані, що подані на цьому 
екрані, та натискаємо клавішу «F2 — Зберегти». Після цього пе-
реходимо до наступної закладки «Адреси». Перехід здійснюється 
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в такий спосіб: установити курсор миші на пункт «Адреси» й на-
тиснути ліву кнопку або за допомогою комбінації клавіш 
«Alt + стрілка курсору вправо → ()». 

АДРЕСИ І КЕРІВНИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Переходимо до наступного пункту «Адреси». Перехід здійс-
нюється в такий спосіб: установлюємо курсор на пункт «Адреси» 
у верхній частині правого вікна; після натискання лівої клавіші 
миші або клавіші «Enter» нам відкривається вміст вікна «Адре-
си» (рис. 2). 

 

Рис. 2. 

Заповнюємо (коригуємо) дані про місце розташування (юри-
дичну і фактичну адресу), що міститься в даному полі, та натис-
каємо клавішу «F2 — Зберегти». 

Дані про банківські рахунки 

Переходимо до наступного пункту «Рахунки», що розташова-
ний у верхній частині поля. За допомогою клавіші миші або кла-
віші «Enter» входимо в нього..    

Відкривається вікно, що містить: 
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• Рахунок. 
• Призначення. 
• Валюту. 
• Код банку (рис. 3). 

 

Рис. 3 

Засновники підприємства 

Переходимо до наступного пункту з назвою «Керівництво», 
що знаходиться у верхній частині екрана. Входимо в нього.  

У цьому вікні відображаються дані керівника підприємства, 
головного бухгалтера і засновників (рис. 4): 
• Код. 
• Прізвище та ініціали. 
• Телефони (службовий, домашній, інші). 
• Внесок у статутний фонд (засновників). 
• Адреси (засновників). 
Дані щодо керівника підприємства й бухгалтера можна кори-

гувати. 
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Рис. 4 

Інші дані 

Наступною нашою дією буде перехід у пункт «Додатково», 
що розташований у верхній частині вікна. 

На екрані з’являється вікно з такими даними, як: 
• Найменування території. 
• Код по СПАТО. 
• Кількість підприємств. 
• Номер реєстрації в Пенсійному фонді. 
• Номер реєстрації у Фонді соцстраху. 
• Номер реєстрації в соцстраху по безробіттю. 
• Орган реєстрації використання води. 
Після заповнення додаткових даних натискаємо клавішу «F2 — 

Зберегти». 

Формування звітності на АРМ платника 

Для вибору форм звітності, які заповнює платник, використо-
вується режим «Настройка» (вкладка «Форми»). У цьому режимі 
вибираються необхідні форми, і система виконує формування 
«Реєстру вибраних форм звітності (рис. 5). 
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Рис. 5 

У цьому режимі за допомогою вкладки «Довідники» можна 
проглянути або відкоригувати відповідні довідники (рис. 6). 

 

Рис. 6 
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Для введення інформації і формування звітності використову-
ється пункт головного меню «Картотека звітності». Активізував-
ши цей пункт, користувач отримує можливість створити будь-
який зі звітів, передбачений у реєстрі. Діалогове вікно вибору 
форми і включення її до реєстру має такий вигляд (рис. 7). 

 

Рис. 7 

Вибираємо вкладку «Реєстр» і для виконання необхідних дій 
один з пунктів меню, яке наведено нижче (рис. 8). 

 

Рис. 8 
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Для створення звіту вибираємо пункт «Створити», а потім пе-
реходимо до вкладки «Правка». При цьому система сама сформує 
форму звітності та заповнить реквізити платника податків. Звітні 
дані до табличної частини звіту користувач заносить з клавіатури 
або імпортує з внутрішньої облікової системи. Фрагмент запов-
нення форми наведено на рис. 9. 

 

Рис. 9 

У такий самий спосіб виконуються інші режими програми й 
відповідні пункти в них. Кожне з діалогових вікон має підказку 
користувачу з приводу використання функціональних клавіш при 
виконанні тих або інших дій. 

Прийняття звітності  
від підприємств (Пакет ZVIT 1) 

Для того щоб користувачу потрапити у «Звітність підприємств», 
курсор необхідно встановити на кнопку «швидкого запуску» і натис-
ненням лівої клавіші миші або клавіші «Enter» увійти до реєстру. 
Якщо ж у користувача не виведені на екран кнопки «швидкого за-
пуску», то, щоб увійти у «Звітність підприємств», потрібно натис-
нути клавішу «Пуск». При цьому на екрані з’явиться меню, з якого 
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ми вибираємо пункт «Звітність підприємств». Вигляд діалогових ві-
кон і призначення функціональних клавіш у ZVIT 1 (на АРМ подат-
кового інспектора) дуже схожі на ті, з якими користувач ознайомив-
ся під час формування звітності в пакеті ZVIT, тому далі наводиться 
тільки опис дій. 

Перед нами на екрані вікно, де показані: 
• Код ЄДРПОУ. 
• Найменування. 
• Дата створення. 
• Статус. 
• Джерело. 
• Вибір періоду. 
Це вікно при початковому вході в нього буде не заповненим. 

У верхній частині розташований «Період» подачі документації. У 
разі потреби зміни періоду натисніть «Tab». При цьому активізу-
ється поле періоду (біля поля з’явиться значок із трикутником). 

Натисніть «F3 — Довідник» . У меню, що випадає, з’явиться 
реєстр доступних періодів. Переміщуючись стрілками вгору або 
вниз, виберіть необхідний період. У разі якщо ви не бачите необ-
хідний місяць, установіть курсор на цифру року і натисніть 
«Enter». При цьому реєстр розкриється і з’являться відповідні 
місяці. Виберіть необхідний і натисніть «Enter». Переконайтеся, 
що встановлений необхідний період. 

Натисніть «Tab». При цьому курсор переміститься в «Реєстр 
пакетів форм звітності». 

У разі використання миші встановіть курсор на одну зі стрілок 
(< , >) біля поля періоду і клацніть лівою кнопкою миші. Період 
зміниться. 

Імпорт пакета звітності  
від АРМ платника податків 

Подальші наші дії виконуватимуться в такій послідовності. Не-
обхідно вставити електронний носій, наданий підприємством, у  
дисковод і ввійти в пункт меню, розташований угорі екрана з на-
звою «Реєстр». У цьому пункті меню вибираємо пункт «Імпорт 
пакета» і натискаємо клавішу «Enter». На екрані відкрилося вік-
но з назвою «Пакети форм звітності, що можуть бути імпортова-
ні». У цьому вікні розташовані такі реквізити: 
• Пристрій. 
• Шлях. 
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• Список файлів із заголовком: 
⎯ Підприємство. 
⎯ Період. 
⎯ Статус. 

• Вибір пакета (з магнітного пристрою). 
Навпроти пункту «Пристрій» нам пропонується вибір логічно-

го диска. Необхідно перейти на диск «А». Це можна зробити у 
такий спосіб. Підводимо курсор до поля «Пристрій» і натискаємо 
«Enter». Відкривається довідник запропонованих дисків. Виби-
раємо диск «А» і натискаємо ліву клавішу миші або «Enter». Пі-
сля проробленої операції під рядком «Підприємство; Період; 
Статус» бачимо прочитаний з дискети файл. Установлюємо на 
нього курсор і натискаємо клавішу «ОК». 

Ситуація. Не знайдено платника 

Якщо ж підприємство не впізнане, тобто його дані не занесені до 
нашого довідника, програма повідомляє про неможливість імпорту. 
При цьому статус підприємства змінюється на «Невпізнаний». 

Якщо імпорт пройшов успішно, подальшими нашими діями 
буде звіряння звітів на дискеті з друкарською копією, наданою 
підприємством. Звіряємо такі дані: 
• Реквізити платника. 
• Контрольні суми. 

Звіряння пакета з друкарською копією 

Звіряння пакета відбувається в такий спосіб. Після імпорту-
вання пакета звітності з електронного носія (дискети) на екрані 
з’являється вікно під назвою «Склад пакета імпорту». У цьому 
вікні є чотири закладки в «шапці»: 
• Пакет. 
• Підприємство. 
• Звітність. 
• Звіряння. 
Розглянемо спочатку вміст вікна з пунктом «Підприємство». 

Воно містить такі дані, як: 
• Код ЄДРПОУ. 
• Найменування. 
• Адреса. 
• Інспектор. 
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• № поточного рахунка. 
• МФО банку. 
• Найменування банку. 
• Керівник:  
✓ прізвище, ім’я, по батькові; 
✓ телефон. 

• Головний бухгалтер: 
✓ прізвище, ім’я, по батькові; 
✓ телефон. 

• Зареєстровано. 
Далі розглянемо вміст вікна з пунктом «Звітність». Воно міс-

тить: 
• Код форми. 
• Найменування. 
• Контрольну суму. 
• Реквізити платника. 
Податковий інспектор повинен порівняти заповнення реквізи-

тів платника на друкарській копії з реквізитами, розташованими 
на електронному носії. Їх можна побачити у вікні під назвою 
«Склад пакета імпорту» в розділі «Підприємство». Усі прізвища, 
коди, адреси, телефони на електронному носії повинні збігатися з 
друкарською версією. 

Контрольні суми і статуси звітів 

Контрольні суми і статуси перевіряються в такий спосіб. У вік-
ні під назвою «Склад пакета імпорту» в розділі «Звітність» зазначе- 
ні всі контрольні цифри по звітах, що заповнив платник і передав 
до податкового органу. Подані контрольні цифри є контрольними 
цифрами на видрукуваній копії. 

Ситуація. Пакет не відповідає періоду 

Якщо імпортований пакет не відповідає періоду, під час імпор-
тування на екрані з’являється вікно з таким повідомленням: «Ім-
портований пакет форм звітності не відповідає поточному обра-
ному періоду. Буде зроблений імпорт пакета в період 00/00/00 
(який на дискеті — електронному носії). Для перегляду пакета 
необхідно переключиться в цей період». 

Якщо всі реквізити й контрольні суми збігаються, натискаємо 
«Продовжити» і завершуємо процес імпорту. 
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Якщо імпорт пройшов успішно, у вікні «Реєстр пакетів форм 
звітності» (у відповідному періоді) побачимо наше підприємство. 
На екрані з’являється вікно з такою інформацією: 
• Код. 
• Найменування. 
• Створено. 
• Статус. 
• Джерело. 
Для імпортованого підприємства в стовпці «Джерело» стоя-

тиме «Імп». 
Наводимо курсор на підприємство і натискаємо «Enter». При 

цьому ми потрапляємо у вікно «Реєстр звітів». Після цього мож-
на проводити перевірку звітів у пакеті. 

Перевірка звітів у пакеті (за інструкцією заповнення) 

Перевіряються звіти в такий спосіб. У вікні з назвою «Реєстр звітів» 
установлюємо курсор на потрібний звіт, входимо в нього. Перевіряємо 
його спочатку візуально. Потім, вийшовши з нього, входимо в пункт 
меню «Реєстр», розташований у верхній частині екрана, й вибираємо в 
ньому пункт «Перевірка звітів». Натискаємо клавішу «Enter». 

Після перевірки система видає результат дослідження інфор-
мації, що розташується у вікні під заголовком «Статус». 

 Якщо у звіті під час перевірки буде знайдено помилку, то на 
екрані з’явиться запис «Помилка». 

 Якщо ж звіт створений правильно, з’явиться запис «Прав». 

Друк звітів 

Звіт можна надрукувати, якщо знаходимося всередині самої 
форми. Щоб виконати друк, необхідно зайти в пункт меню «До-
кумент», що знаходиться у верхній частині екрана, де вибираємо:  
• Друк — «F9». 
• Друк по Windows — «Ctrl — F9». 
Для друку в DOS необхідно виконати налагодження друку-

вання (див. «Керівництво адміністратора»). Після натиснення «F9» 
з’явиться запит на друкування звіту, де можна задати кількість 
копій, діапазон і запустити друкування або вивести звіт у файл на 
магнітний носій. 

При друкуванні у Windows запуститься «Проглядач звітів», де 
можна буде подивитися графічне зображення звіту, вибрати кіль-
кість копій і запустити на друкування. 
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Запровадження пакета звітності  
по підприємству вручну 

Якщо підприємство подає звітність тільки в друкарській фор-
мі, податковому інспектору необхідно робити такі дії. Ввійти в 
пункт головного меню «Звітність підприємства». На екрані 
з’явиться вікно під назвою «Реєстр пакетів форм звітності». 
Встановлюємо потрібний період. Далі натискаємо клавішу «Ins». 
З’являється вікно під назвою «Створення пакета форм звітності» 
з полями: 
• Підприємство. 
• Дата подачі пакета. 
У поле «Підприємство» заносимо його номер ЄДРПОУ, потім 

натискаємо клавішу «ОК». Якщо підприємство занесене до ре-
єстру платників, курсор буде встановлений на його назві. Якщо 
підприємство не знайдене, з’явиться «Довідник платників подат-
ків», де можна спробувати знайти його самостійно. Якщо в довід-
нику є дане підприємство, натискаємо клавішу «Enter». При 
цьому потрапляємо у вікно «Реєстр пакетів форм звітності». 

Вибираємо курсором підприємство й натискаємо клавішу 
«Enter». Потрапляємо у вікно під назвою «Реєстр звітів». Щоб 
внести всі потрібні форми, натискаємо клавішу «Ins». Потрапля-
ємо у вікно «Вибір форм за період», вибираємо потрібну форму й 
натискаємо клавішу «ОК». 

Коли перенесли всі необхідні форми в «Реєстр звітів», входи-
мо по черзі в кожну з них і вносимо вручну надані дані. 

Слушність звітів перевіряється так само, як і в разі передачі їх 
на дискетах. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ  
З ДИСЦИПЛІНИ ПІД  
ЧАС ПІДСУМКОВОГО ІСПИТУ 

 

Підсумковий контроль знань студентів  
з дисципліни СОЕІ за 7-й семестр 

Підсумковий контроль знань студетів з дисципліни СОЕІ за  
7-й семестр здійснюється у формі заліку. Оцінюють знання студен-
тів за результатами поточного контролю впродовж семестру. 

Семестровий залік виставляється за умови, коли студент ус-
пішно виконав лабораторну роботу № 1, а також лабораторні ро-
боти з теми 5 з використанням ППП «1С:Бухгалтерія» і теми 6 
ППП для маркетингових досліджень (Модуль 1). 

Лабораторна робота № 1 за повного обсягу її виконання з реа-
лізацією на ЕОМ у середовищі СУБД Access оцінюється в 20 ба-
лів. Лабораторні роботи з тем 5 і 6 відпрацьовуються на ЕОМ за 
даним викладачем завданням і оцінюються в 10 балів кожна. 

Максимальна сума балів, яку може набрати студент у 7-му се-
местрі, — 40. 

Залік виставляється за умови, що студент набрав 20 і більше 
балів. 

Підсумковий контроль  
знань студентів у 8-му семестрі 

Підсумковий контроль знань студентів у 8-му семестрі здійс-
нюється у формі письмового іспиту за білетами, розробленими 
кафедрою. 

1. Кожен білет містить п’ять теоретичних питань і одну зада-
чу, які охоплюють різні розділи програми. Послідовність відпо-
відей не має значення. На екзамені не дозволяється користувати-
ся допоміжними матеріалами: довідниками, навчально-методич-
ними посібниками, конспектами тощо. 

2. Кожне питання і задача оцінюються окремо за десятибаль-
ною системою, яка, у свою чергу, передбачає диференціацію ба-
лів за такою шкалою: 10, 5, 0 балів. Максимальна сума балів за 
відповіді на білет — 60. 
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3. Відповідь на теоретичні питання оцінюється в 10 балів за 
умови, що студент дав повну, теоретично правильну та аргумен-
товану відповідь на поставлені запитання, яка свідчить про гли-
боку обізнаність студента у сфері побудови систем оброблення 
економічної інформації, знання сучасного стану та перспектив 
розвитку інформаційних систем. Така відповідь розкриває сут-
ність та структуру питання й містить: 

• докладний, вичерпний виклад змісту поставленого запитання; 
• чітке знання теоретичного матеріалу, змісту, постановки 

економічної задачі, вміння розробити математичний і машинний 
алгоритми розв’язання задачі на ЕОМ, технології оброблення ін-
формації; 

• здатність студента здійснювати порівняльний аналіз різних 
підходів до розв’язання задач на ЕОМ і самостійно робити логіч-
ні висновки й узагальнення; 

• використання наявних пакетів прикладних програм для 
розв’язання відповідного класу задач; 

• обізнаність студента з літературним джерелом з даного питання; 
• здатність студента висловити й аргументувати своє ставлен-

ня до альтернативних поглядів на дане питання. 
4. Оцінка «5 балів» ставиться за відповідь, яка є досить повною 

та обґрунтованою, логічно побудованою, але містить низку вад, 
основними з яких є: 

• часткові недоліки при розкритті змісту питання й пояснен-
нях його складових; 

• незнання окремих складових АСУ, постановки задачі та ал-
горитму її розв’язання на ЕОМ; 

• недостатнє знання сутності економічних задач з автоматизо-
ваного управління виробничими і невиробничими системами, їх 
взаємозв’язку і технології розв’язання в умовах мережі АРМ; 

• недостатня обізнаність студента з літературними джерелами 
з даного питання і з практичним використанням ППП. 

5. Оцінка «0 балів» ставиться, коли відповідь є поверховою, 
безсистемною і не розкриває сутності питання, містить грубі по-
милки й перекручування його змісту або зовсім не відповідає по-
ставленому запитанню, що свідчить про незнання студентом ма-
теріалу з даного питання. 

6. Задача оцінюється в 10 балів, якщо: 
• правильно спроектована форма вихідної машинограми з на-

несенням на неї необхідної результатної інформації; 
• правильно визначені вихідні дані для реалізації задачі на ЕОМ. 

При цьому детально розроблена структура інформаційних масивів з 
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чітким виділенням реквізитів — основ (показників), що містяться в 
масивах, проведена ідентифікація показників для їх подальшого ви-
користання під час написання математичних формул; 

• правильно розроблені математичні формули розрахунку по-
казників, які є у вихідній машинограмі, і наведені пояснення що-
до розрахункових показників; 

• раціонально й досить повно розроблена схема алгоритму 
розв’язання задачі на ЕОМ, яка відтворює послідовність перетво-
рення вхідної інформації на результатну. У разі потреби наво-
дяться пояснення до виділених програмних модулів схеми. 

7. Задача оцінюється в 5 балів, якщо: 
• вона в основному розв’язана, але має помилки із зазначених 

вище позицій; 
• допущено не більш як один недолік, який не тягне за собою 

істотну помилку і не призводить до помилкового розв’язання  
задачі. 

8. Задача оцінюється в 0 балів, якщо: 
• вона не розв’язана зовсім; 
• у ході розв’язання допущені істотні помилки, що призвели 

до помилкових проектних рішень: задачу внаслідок цього не 
розв’язано. 

9. Якщо студент на іспиті набрав менше ніж 30 балів, він 
отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту й незадовіль-
ну загальну підсумкову оцінку. У цьому разі отримані результати 
поточного контролю не враховуються. 

10. Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається із су-
ми балів за результатами поточного контролю знань (у тому разі, 
якщо студент набрав 20 балів і більше). 

До екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в 
балах поточного контролю та іспиту. 

11. Переведення даних стобальної шкали в чотирибальну здійс-
нюється в такому порядку: 

оцінка «відмінно» — 100 — 85 балів; 
оцінка «добре» — 80 — 65 балів; 
оцінка «задовільно» — 60 — 50 балів; 
оцінка «незадовільно» — менш як 50 балів. 
Оцінка за чотирибальною шкалою виставляється в заліково-

екзаменаційній відомості поряд із загальною підсумковою оцін-
кою за стобальною шкалою. 

12. Складання академічної заборгованості студентами всіх 
форм навчання з дисципліни СОЕІ у формі заліку передбачає 
виконання всіх завдань, предбачених даними математичними 
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матеріалами для денної, вечірньої та заочної форм навчання. У 
разі заборгованості у формі іспиту студент повинен виконати 
всі модульні (модулі 1, 2, 3), контрольні та екзаменаційні зав-
дання. Ліквідація заборгованості проводиться згідно з Поло-
женням про екзаменаційну сесію студентів I — IV курсів 
КНЕУ зі змінами й доповненнями (ухвалене Вченою радою 
університету від 29.11.2001). 

Зразок екзаменаційного білета  
з дисципліни «Системи оброблення  

економічної інформації» 

Білет № 1 

1. Дати характеристику типів автоматизованих систем. 
2. Структура Єдиної інформаційно-аналітичної системи 

«Служба зайнятості». 
3. Застосування ситуаційного аналізу в інформаційних систе-

мах маркетингу. 
4. Побудувати функціональну структуру автоматизованої ін-

формаційної системи «Податки». 
5. Характеристика основних функцій АРМ-2 в СЕП. 

Задача 

Вихідне повідомлення з обліку руху готової продукції на 
складі (ОРГП-51) містить такі реквізити: місяць, код складу, код і 
прізвище матеріально відповідальної особи, код найменування 
готової продукції, одиницю виміру, ціну, операцію руху готової 
продукції, залишок на складі на початок місця (кількість і вар-
тість), надходження (кількість і вартість), видачу (кількість і вар-
тість), залишок на кінець місяця (кількість і вартість). 

Підсумкові показники підраховуються за операціями руху, ко-
дами продукції та по матеріально відповідальній особі. 

Необхідно: 
1. Спроектувати форму вихідної машинограми, вказавши на 

ній порядок розташування вихідної інформації. 
2. Визначити вхідну інформацію, яка необхідна для розв’язання 

задачі на ЕОМ (масиви, реквізити, показники). 
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3. Розробити математичний алгоритм розрахунку показників 
спроектованої машинограми. 

4. Розробити схему алгоритму розв’язання задачі на ЕОМ. 

Питання до робочої програми дисципліни  
«Системи оброблення економічної інформації» 

1. Автоматизовані системи управління (АСУ) та їхня роль в 
удосконаленні управління виробництвом. 

2. Загальна структура АСУ виробництвом. 
3. Основні типи автоматизованих систем. 
4. Інформаційні системи галузевого рівня. 
5. Інтегровані автоматизовані системи управління виробниц- 

твом. 
6. Автоматизовані робочі місця в лінійних і функціональних 

підрозділах підприємств. 
7. Основні забезпечувальні підсистеми автоматизованих сис-

тем управління виробництвом (АСУ). 
8. Створення інформаційного забезпечення автоматизованих 

функцій управління виробництвом. 
9. Створення програмного забезпечення автоматизованих фун-

кцій управління виробництвом. 
10. Комунікаційні засоби в автоматизованих системах. 
11. Комплекс технічних засобів АСУ. 
12. Характеристика найвідоміших в Україні та за кордоном ав-

томатизованих систем. 
13. Характеристика основних функцій і задач управління вироб-

ництвом. 
14. Техніко-економічне планування на підприємстві та проблеми 

його автоматизації. 
15. Автоматизація розв’язання основних комплексів задач з те-

хніко-економічного планування на підприємстві. 
16. Підсистема оперативно-календарного планування і диспет-

черування. 
17. Система автоматизованих робочих місць управлінського 

персоналу. 
18. Автоматизація облікових задач на підприємстві. 
19. Мета створення та цілі Єдиної системи управління трудо-

вими ресурсами України. 
20. Характеристика Єдиної інформаційно-аналітичної системи 

«Служба зайнятості». 



 282 

21. Організація автоматизованого розв’язання задач з управ-
ління зайнятістю населення на базовому рівні. 

22. Джерела інформації та склад інформаційної бази системи 
управління зайнятістю на базовому рівні. 

23. Організація автоматизованого розв’язання задач із забез-
печення виробництва трудовими ресурсами. 

24. Характеристика автоматизованого робочого місця інжене-
ра з нормування праці на підприємстві (нормувальника). 

25. Характеристика автоматизованого робочого місця еконо-
міста з праці. 

26. Характеристика автоматизованого робочого місця інспек-
тора відділу кадрів. 

27. Характеристика системи «1С:Підприємство», місце та 
роль модуля «Бухгалтерський облік» у ній. 

28. Інформаційне забезпечення модуля «Бухгалтерський об-
лік» системи «1С:Підприємство». Поняття конто, субконто, па-
раметра. 

29. Характеристика автоматизованої інформаційної системи 
«Парус—Підприємство», місце і роль модуля «Бухгалтерія» в ній. 

30. Характеристика контуру «Бухгалтерський облік» комплекс-
ної інформаційної системи управління діяльністю підприємства 
«Галактика». 

31. Особливості формування інформаційної бази в контурі 
«Бухгалтерський облік» системи «Галактика». 

32. Характеристика автоматизованої інформаційної системи 
аудиторської діяльності. 

33. Інформаційна система зовнішнього аудиту. Особливості 
створення та функціонування. 

34. Комп’ютеризація внутрішнього аудиту на об’єкті. 
35. Проведення маркетингових досліджень з використанням 

анкет (схема збирання та оброблення даних). 
36. Інформаційна модель розв’язання задачі розрахунку міст-

кості ринку й частки підприємства на ньому. 
37. Автоматизоване оброблення результатів опитування (на при-

кладі аналізу попиту на товари довгострокового користування). 
38. Автоматизоване розв’язання задачі оптимізації асортимент-

ного плану випуску товару (реалізація моделі рентабельності ви-
пуску товарів). 

39. Оброблення інформації з ціноутворення та прибутків (ана-
ліз взаємозв’язку витрат, ціни, продажу та прибутків). 

40. Планування маркетингової діяльності в інформаційних си-
стемах маркетингу. 
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41. Ситуаційний аналіз в інформаційних системах маркетингу. 
42. Автоматизоване розв’язання задачі з тестування реклам-

них заходів. 
43. Автоматизоване розв’язання задачі з аналізу комунікатив-

ної ефективності реклами. 
44. Основні напрями розвитку інформаційних статистичних 

систем. 
45. Архітектура статистичних інформаційних систем. 
46. Технічне, інформаційне і програмне забезпечення статис-

тичних розрахунків. 
47. Організація розв’язування регламентних статистичних задач. 
48. Автоматизація задач з інформаційного обслуговування ко-

ристувачів аналітико-розрахункової системи. 
49. Організація автоматизованого розв’язання задач з еконо-

мічного аналізу. 
50. Структура і склад автоматизованої інформаційної системи 

«Податки». 
51. Характеристика інформаційного забезпечення автоматизо-

ваної системи «Податки». 
52. Склад функціональних підсистем автоматизованої інфор-

маційної системи «Податки». 
53. Характеристика комплексу задач з обліку платників подат-

ків у автоматизованій інформаційній системі «Податки». 
54. Характеристика комплексу задач з обліку податкової звіт-

ності в автоматизованій інформаційній системі «Податки». 
55. Інформаційні зв’язки автоматизованої інформаційної сис-

теми «Податки» з іншими інформаційними системами. 
56. Загальна характеристика страхової системи з погляду об-

роблення інформації. 
57. Інформаційне забезпечення автоматизованої інформацій-

ної системи страхової компанії. 
58. Склад і характеристика функціональних підсистем автома-

тизованої інформаційної системи страхової компанії. 
59. Основні алгоритми, які використовуються при розв’язанні 

комплексу задач з обліку договорів страхування в автоматизова-
ній інформаційній системі страхової компанії. 

60. Основні алгоритми, які використовуються під час розв’я-
зання комплексу задач з нарахування сум відшкодування за дого-
ворами страхування та розрахунків з клієнтами в автоматизова-
ній інформаційній системі страхової компанії. 

61. Зовнішні інформаційні зв’язки автоматизованої інформацій-
ної системи страхової компанії з іншими інформаційними системами. 
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62. Характеристика бюджетної системи України з позицій об-
роблення інформації. 

63. Характеристика автоматизованої системи розрахунків 
Державного бюджету України. 

64. Склад та характеристика функціональних підсистем авто-
матизованої системи розрахунків Державного бюджету України. 

65. Методика й алгоритми розв’язання задач з формування і 
виконання Державного бюджету України. 

66. Інформаційне забезпечення автоматизованої системи роз-
рахунків Державного бюджету України. 

67. Основні напрями автоматизації банківської діяльності в 
Україні. 

68. Класифікація банківських задач за поколіннями та їхня ха-
рактеристика. 

69. Автоматизовані банківські системи (АБС) і загальна харак-
теристика їхніх поколінь. 

70. Розподіл банківських задач на класи та їхня характеристика. 
71. Характеристика функціональної структури АБС. 
72. Система «Клієнт — банк» та її призначення в АБС. 
73. Задачі із забезпечення безпеки банківських інформаційних 

систем. 
74. Система електронних платежів СЕП та її роль у банківсь-

кій системі України. 
75. Архітектура системи електронних платежів. 
76. Характеристика основних функцій АРМ-1 у СЕП. 
77. Характеристика основних функцій АРМ-2 в СЕП. 
78. Характеристика основних функцій АРМ-3 в СЕП. 
79. Сучасні моделі функціонування СЕП та їхня сутність. 
80. Організаційна структура біржі. Основні АРМ біржі. 
81. Основні функції біржі, що підлягають автоматизації. 
82. Організаційна структура депозитарію. Склад типових АРМ 

та їхня характеристика. 
83. Ринок цінних паперів і роль у ньому біржових і позабір-

жових інформаційних систем фондового ринку. 
84. Інформаційні системи обліку прав власності на цінні папери. 
85. Інформаційні системи біржової торгівлі цінними паперами. 
86. Інформаційні системи позабіржової торгівлі цінними па-

перами. 
87. Інформаційні системи підтримки операцій банків на фон-

довому ринку. 
88. Інформаційні системи інвестиційних компаній. Типові 

АРМ інвестиційних компаній. 
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Завдання на іспит з дисципліни  
«Системи оброблення економічної інформації» 

Задача 1 

За виданим студенту переліком реквізитів вихідного повідом-
лення необхідно: 

а) спроектувати форму вихідної машинограми, вказавши на 
ній порядок розміщення вихідної інформації; 

б) визначити необхідну інформацію для розв’язання задачі на 
ЕОМ (масиви, реквізити, показники); 

в) розробити математичний алгоритм розрахунку показників 
спроектованої машинограми; 

г) розробити схему алгоритму розв’язання задачі на ЕОМ. 
Перелік задач, що надаються студентам: 
• розрахунок зведеного застосування деталей і складальних 

одиниць у виробі; 
• розрахунок трудомісткості одиниці виробу за групами устат-

кування; 
• розрахунок норм витрат матеріалів у специфікованій номен-

клатурі на виробництво виробу; 
• розрахунок нормативної потреби матеріалів на покриття і 

хімічне оброблення деталей; 
• розрахунок норм витрат на виріб у зведеній (груповій) но-

менклатурі; 
• розрахунок нормативного часу роботи інструмента на виго-

товлення виробу; 
• розрахунок нормативних витрат часу й заробітної плати на 

виготовлення виробу; 
• розрахунок планової потреби в устаткуванні для виконання 

річного плану виробництва; 
• розрахунок оптимальної виробничої програми підприємства 

на рік (квартал); 
• розрахунок планової потреби матеріалів у специфікованій 

номенклатурі для виконання річного плану виробництва; 
• розрахунок потреби в інструменті на рік; 
• розрахунок потреби основних робітників на рік; 
• розрахунок потреби заробітної плати основних робітників на рік; 
• розрахунок плану запуску й випуску деталей (вузлів) цехом 

на місяць; 
• розрахунок завантаження і пропускної спроможності устат-

кування цеху на місяць; 
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• розрахунок ліміту матеріалів цеху на місяць; 
• розрахунок планової потреби в інструменті для виконання 

місячної програми цеху; 
• розрахунок трудомісткості виробничої програми й заробіт-

ної плати цеху на місяць; 
• облік наявності та руху основних засобів на підприємстві за 

місяць; 
• розрахунок показників використання устаткування цеху; 
• облік виконання договорів постачальниками матеріальних 

цінностей; 
• облік наявності та руху матеріальних цінностей на складі; 
• облік використання матеріальних цінностей у виробництві; 
• облік і контроль малоцінних і швидкозношуваних предметів 

(МШП), які надійшли в експлуатацію за місяць; 
• облік і контроль розподілу матеріальних цінностей за на-

прямами витрат за місяць; 
• облік наявності та руху особового складу підприємства за 

місяць; 
• облік виробітку й нарахування суми відрядної заробітної 

плати; 
• облік і нарахування погодинної заробітної плати; 
• облік виробництва деталей і складальних одиниць по цеху за 

місяць; 
• облік руху деталей і складальних одиниць на складі напів-

фабрикатів; 
• облік незавершеного виробництва; 
• розрахунок балансу руху деталей; 
• облік руху готової продукції на складі; 
• облік виконання договорів на відвантаження готової про- 

дукції; 
• облік наявності та руху грошових коштів, кредитів і позичок 

банків; 
• облік платників податків — юридичних осіб у районній ДПІ; 
• облік платників податків — фізичних осіб у податковій сис-

темі України; 
• облік надходжень і нарахувань ПДВ з юридичних осіб; 
• облік надходжень і нарахувань податку на прибуток з юри-

дичних осіб; 
• складання податкової звітності платників податків у подат-

кових органах України; 
• розрахунки відшкодувань за договорами страхування у 

страховій компанії; 



 287 

• облік договорів страхування у страховій компанії; 
• формування та ведення особистих рахунків клієнтів банку; 
• формування та ведення депозитних рахунків комерційного 

банку; 
• облік і нарахування відсотків за депозитними рахунками ко-

мерційного банку; 
• облік і контроль за погашенням сум кредитних договорів; 
• аналіз визначення кредитоспроможності клієнтів комерцій-

ного банку; 
• облік і формування касового плану комерційного банку; 
• облік надходжень до каси комерційного банку; 
• автоматизація вкладених операцій з використанням пласти-

кових карток; 
• облік операцій в обмінному пункті валют; 
• автоматизоване оброблення даних у системі «Клієнт — 

банк»; 
• аналіз діяльності комерційного банку; 
• облік і аналіз пропозицій на ринку; 
• моделювання простого збуту за постійного попиту; 
• моделювання цін на фінансовому ринку; 
• моделювання руху капіталу під час кредитно-депозитних 

операцій; 
• облік та аудит розрахунків за податками підприємства (ус-

танови); 
• облік та аудит розрахунків за соціальним страхуванням; 
• автоматизоване оброблення даних за результатами перепису 

населення. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
 

Ad-Hoc Query (Незапланований, або нерегламентований, за-
пит) — будь-яке мимовільне (спонтанне) або незаплановане питання чи 
запит. Цей запит зазвичай динамічно створюється SQL, що є настільно-
резидентним інструментарієм створення запитів.  

Ad-Hoc Query Tools (Інструментальний засіб незапланованого за-
питу) — інструментальний засіб кінцевого користувача, який має або 
англоподібну форму, або форму «покажи і вибери» (клацни мишкою) 
запиту про дані та створює незапланований запит (типу ad hoc — на да-
ний випадок), щоб здійснити пошук необхідних даних у базі даних. 

Business intelligence (Ділова інформація) — це популярний, 
широковідомий термін, уведений Говардом Дрезнером (Howard 
Dresner) з групи Карнегі (Gartner) в 1989 р. для описання набору понять 
і методів, щоб удосконалити створення ділового рішення за допомогою 
використання основаних на фактах систем підтримки прийняття рі-
шень. Термін інколи використовується як взаємозамінник книг з ін-
структажу і виконавчих інформаційних систем. Системою ділової ін-
формації є СППР. 

Business transaction (Ділова транзакція) — відповідно до мікростра-
тегії це одиниця роботи, яка діє за допомогою системи збирання даних, 
щоб створити, змінити або вилучити комерційну інформацію. Кожна 
ділова угода представляє єдиний цінний факт, який описує єдину діло-
ву подію. 

CASE-технологія — методологія проектування інформацій-
них систем (ІС), а також набір інструментальних засобів, що дозволяють у 
наочній формі моделювати предметну область, аналізувати цю модель на 
всіх етапах розроблення й супроводу ІС і розробляти прикладне програмне 
забезпечення відповідно до інформаційних потреб користувачів. Тому тер-
мін CASE (Computer Aided Software Engineering), який дослівно перекла-
дається як розроблення програмного забезпечення за допомогою комп’ю-
тера, на сьогодні отримав ширше трактування й означає автоматизацію 
проектування інформаційних систем. 

A 

B 

C 
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Computer-mediated communicatio (Зв’язок з використанням комп’ю-
тера) — використання комп’ютерів для створення, збереження, достав-
ки й оброблення інформації при забезпеченні зв’язку. 

Conferencing, Videoconferencing, Teleconferencing (Конференц-зв’язок, 
проведення відеоконференцій та організація телеконференцій) — цими тер-
мінами позначаються двосторонні зв’язки в режимі реального часу, це  
аудіо-, відео-, телекомунікаційна основа одночасних взаємодій між учас-
никами (наприклад, групові розмови або проведення відеоконференції). 

Drill Down/Up (Навігація вниз/вгору) — аналітична техніка, 
яка дозволяє користувачу інформаційної системи рухатися між рівнями 
даних від найбільш узагальнених (угорі) до найбільш докладних (вни-
зу). Маршрути розкриття (оброблення) можуть бути визначені єрархією 
всередині вимірності або іншими відношеннями, які можуть бути ди-
намічними всередині вимірності або між вимірностями.  

Host-ЕОМ — це ЕОМ, що встановлюється у вузлах обчис-
лювальної мережі для вирішення питань комутації в мережі. Комута-
ційна мережа містить певну кількість серверів і Host-ЕОМ, об’єднаних 
фізичними каналами зв’язку, які називаються магістральними. 

Middleware (Проміжне забезпечення) — комунікаційна про-
грама, яка дозволяє прикладенням взаємодіяти за допомогою апаратно-
го забезпечення і мережевого середовища. 

Off-line — режим виконання карткової платіжної транзакції, 
яка не потребує оперативного зв’язку з банком. 

OLAP (On-line analytical processing) — Оперативна (онлайнова) 
аналітична обробка — категорія технології програмного забезпечення, 
яка дозволила аналітикам, менеджерам і виконавцям посилити пред-
ставлення даних завдяки швидкому, узгодженому, інтерактивному до-
ступу до широкого діапазону можливих зображень інформації, яка була 
перетворена від неопрацьованих (безпосередніх) даних, щоб відобрази-
ти в реальній вимірності, зрозумілій користувачам, бізнес-процеси. 
OLAP здійснюється в багатокористувацькому клієнт-серверному ре-
жимі й надає узгоджену швидку відповідь на запити незалежно від ро-
зміру і складності бази даних. OLAP допомагає користувачеві синтезу-
вати інформацію підприємства завдяки порівняльному (зіставному), 
персоналізованому перегляду, а також через аналіз історичних і про-
грамованих даних у варіантах сценарію «а що, коли» моделі даних. Усе 
це досягається завдяки використанню OLAP-сервера. 

OLAP-клієнт — це додатки для кінцевого користувача, які можуть 
створювати запити до серверів на зрізи (вирізи) і забезпечити двовимір-
ні або багатовимірні покази, модифікації користувача, вибори (селек-
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ції), впорядковування (ранжування), обчислення (розрахунки) і т. д., 
використовуючи візуалізацію і навігацію. Клієнти OLAP можуть бути 
такими самими простими, як програма електронної таблиці, яка ство-
рює зрізи (slice) для подальшої роботи користувача електронної табли-
ці, або такими самими високофункціональними, як фінансове моделю-
вання чи додаток аналізу збуту. 

OLAP-сервер (OLAP-Server) — високорозрядний, багатокористу-
вацький механізм маніпулювання даними (процесор бази даних), спе-
ціально розроблений, щоб підтримувати і проводити операції з багато-
вимірними структурами даних. Багатовимірна структура впорядко-
вана так, щоб кожний елемент даних був розміщений і забезпечений 
доступом на основі перетину компонентів вимірності, які визначають 
той елемент. Розробка сервера і структура даних оптимізовані для 
швидкого пошуку інформації, що підходить для даного випадку (ad-
hoc) у будь-якій орієнтації, а також для швидкого та гнучкого обчис-
лення і перетворення неопрацьованих даних, що базуються на формуль-
них взаємозалежностях. Сервер OLAP може виконувати будь-яку  
фізичну стадію оброблення багатовимірної інформації, щоб забезпе-
чити отримання узгодженої та швидкої в часі відповіді для кінцевого 
користувача, або створити свою структуру даних у реальному масш-
табі часу як сукупність (популяцію) реляційних чи інших баз даних, 
або пропонувати варіанти обох. Наявний на сьогодні поточний стан 
технології та вимоги кінцевого користувача щодо узгоджених і швид-
ких у часі відповідей свідчать, що встановлення багатовимірної бази 
даних в OLAP-сервері часто є найкращим методом. 

OLTP (Оn-Line Transaction Processing) — клас транзакційних задач, 
що розв’язуються методами прямого підрахунку на основі інформації, 
що зберігається в БД. 

SQL — мова запитів реляційних СКБД, яка набула статусу 
міжнародного стандарту. 

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telekom-
municatoin) — міжнародна міжбанківська фінансова телекомунікацій-
на мережа для передачі банківської інформації. 

Автоматизація — впровадження автоматичних засобів 
для реалізації процесів. 

Автоматизована банківська система (АБС) — це система, яка фун-
кціонує на основі ЕОМ та інших технічних засобів, що забезпечують про-
цеси збирання, реєстрації, передачі, оброблення, збереження та актуаліза-
ції даних для розв’язання задач з управління банківською діяльністю. 

Автоматизована система — організаційно-технічна система, яка 
складається із засобів автоматизації певного виду (чи кількох видів) ді-
яльності людей та персоналу, що здійснює цю діяльність. 
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Агенти (Agents) — самі в собі містять процеси, що здійснюються на 
фоновій основі клієнта або сервера, і виконують корисні функції для 
специфічного користувача/власника. Агенти можуть контролювати 
особливі ситуації, які базуються на критеріях або автоматично викону-
ваних завданнях. 

Агрегати, або агреговані дані (Aggregate, agregated data) — дані, 
які є результатами застосування процесу об’єднання елементів даних; 
підсумкові дані. 

Активи учасника торгів — цінні папери та грошові кошти учасни-
ка торгів, які використовуються для виставлення заявок на купівлю-
продаж цінних паперів та укладання угод на ринку заявок. 

Акцепт — операція з цінними паперами, коли контрагент за допо-
могою засобів торговельної системи дав згоду котируючому торговцю 
укласти угоду на умовах твердого котирування або торговці взаємно 
погодилися на всі умови договору по телефону чи факсу. 

Акції — номерні цінні папери, документи, що затверджують членство в 
акціонерному товаристві та надають право на одержання дивідендів. 

Алгоритм функціонування автоматизованої системи — послі-
довність дій компонентів автоматизованої системи під час виконання 
нею своїх функцій. 

Аналіз «А що, коли» («What if» analysis) — здатність запитувати 
програму, який ефект буде в разі зміни деяких вхідних даних або неза-
лежних змінних. 

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

Аналітичний ієрархічний процес (Analytical Hierarchy Process) — 
запропонований Сааті підхід (метод) до прийняття рішення, що вклю-
чає побудову структури багаторазових критеріїв вибору в ієрархію, 
оцінювання відносної важливості цих критеріїв, порівняння альтерна-
тив по кожному критерію і визначення повного впорядкування альтер-
натив. Цей метод покладений в основу СППР Expert Choice. 

АРМ — професійно орієнтований програмно-технічний комплекс, 
що забезпечує виконанння функцій спеціаліста безпосередньо на його 
робочому місці. 

АРМ 1 — програмно-технічний комплекс, що обсуговує ЦРП 
(Центральна розрахункова палата). 

АРМ 2 — програмно-технічний комплекс, що обсуговує РРП (Регіо-
нальна розрахункова палата). 

АРМ 3 — програмно-технічний комплекс, що обслуговує банки — 
учасники СЕП. 

АСФР (Автоматизована система фінансових розрахунків) — ком-
плексна система виконання розрахунків щодо створення та виконання 
Державного бюджету України. 

Аукціон — конкурсний спосіб організації торгівлі, який відбува-
ється наданням учасниками аукціону конкурентних пропозицій на 
замовлення ініціатора аукціону стосовно продажу або купівлі цінних 
паперів. 
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Багатовимірна база даних (Multi-dimensional database, ББД) — 

база даних, яка дозволяє користувачам аналізувати велику кількість даних. 
ББД нагромаджує і подає дані як масив, що може бути організованим у ба-
гатьох вимірах. Змінні є об’єктами, що утримують дані в багатовимірній 
базі даних. Вони є просто масивами значень (зазвичай цифрових), вимір-
ність яких визначається вимірністю бази даних. Наприклад, вимірність 
може визначатися трьома змінними, такими як місяць, продукт і регіон. Ця 
тривимірна змінна, або масив, часто візуалізується (подається) як куб да-
них. Багатовимірні бази даних можуть мати складні змінні зі спільним або 
унікальним набором вимірів. Цей багатовимірний погляд на дані особливо 
яскраво виражений в OLAP-прикладеннях. 

Багатовимірний аналіз даних (Multi-dimensional analysis). Мета ба-
гатовимірного аналізу даних для кінцевих користувачів полягає в поси-
ленні розуміння значення того, що міститься в базах даних. Багатови-
мірний підхід до аналізу даних виправляє зміст даних за допомогою 
розумової моделі аналітика, тим самим зменшує збентеження від наяв-
ності чисельних даних і знижує кількість інцидентів щодо помилкових 
інтерпретацій. Він також полегшує навігацію (переміщення) в базі да-
них, фільтрацію для специфічної підмножини даних, надання конкрет-
но орієнтованих даних і визначення аналітичних обчислень. До того ж 
завдяки тому, що дані фізично зберігаються в багатовимірній структурі, 
ці операції набагато швидші в часі та узгодженіші, ніж це можливо в 
інших структурах бази даних. Це поєднання простоти і швидкості є од-
нією з основних переваг багатовимірного аналізу даних. 

Багатовимірний масив (Multi-dimensional array) — група елементів 
даних, які впорядковуються вимірністю даних. Наприклад, електронна 
таблиця є прикладом двовимірного масиву з елементами даних, які 
впорядковуються за рядами і стовпцями, кожний з яких є вимірністю. 
Тривимірний масив можна візуально уявляти собі як куб, вимірність 
якого утворює сторону куба, включаючи будь-який переріз, паралель-
ний сторонам. Масиви вищої вимірності не мають фізичної метафори, 
але вони організовують дані тим способом, яким користувачі думають 
про своє підприємство. Типова підприємницька вимірність охоплює 
час, систему вимірювання (масштаб), продукти, географічні зони, ка-
нали збуту тощо. Синоніми: Багатовимірна структура, Куб, Гіперкуб. 

База даних — сукупність елементів, організованих згідно з певними 
правилами, які передбачають загальні принципи опису, зберігання й ма-
ніпулювання даними незалежно від прикладних програм. База даних ві-
дображає стан об’єктів і їх взаємозв’язки в заданій предметній області. 

База знань (Knowledge base) — набір фактів, правил і процедур спе-
цифічної сфери інтересу, які організовуються в систему за допомогою 
специфічних програмних засобів, що забезпечує пошук, зберігання, пе-
ретворення і занесення в пам’ять ЕОМ структурованих одиниць знань. 

База моделей (Model base) — набір заздалегідь запрограмованих кіль-
кісних моделей (наприклад, статистичних, фінансових, оптимізацій-
них), які організовані як одне ціле. 
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Банк даних — комплекс інформаційних, програмних, технічних, 
мовних та організаційно-методичних засобів, що забезпечують можли-
вість зберігання, пошуку та оброблення даних. 

Банківський день — робочий день, коли українські банки відчинені 
та приймають до виконання платіжні доручення. 

Бездокументарна форма цінного папера — здійснений зберігачем 
обліковий запис, який є підтвердженням права власності на цінний папір. 

Бізнесові, або ділові, дані (Вusiness data) — дані про людей, місця, речі, 
бізнесові правила й події, що використовуються для ведення справи. 

Бізнес-процес (Діловий процес) — це група дій або операцій, які 
створюють вартості та цінності для клієнтів.  

Біржа — це організація, яку створюють професійні учасники ринку 
цінних паперів з метою регулярного проведення торгів з певними ви-
дами товарів та з різними типами цінних паперів на основі єдиних умов 
і правил торгівлі. 

Блокування іменних цінних паперів — операція реєстроутримувача 
щодо припинення реєстрації переходу права власності на іменні цінні 
папери, обтяжені зобов’язаннями, що обмежують обіг на визначений 
строк та/або до настання певної події. 

Бухгалтерська інформаційна система — це людино-машинна сис-
тема, у межах якої реалізується інформаційна модель, що формалізує 
процеси оброблення облікових даних в умовах використання нової ін-
формаційної технології. 

Бухгалтерський облік — це система безперервного відображення 
засобів (за їх видами і джерелами) та процесів господарської діяльності 
об’єкта. 

Бюджет — план формування та використання фінансових ресурсів 
для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами держав-
ної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами 
місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. 

Бюджетна програма — систематизований перелік заходів, спрямо-
ваних на досягнення єдиної мети, виконання яких пропонує та здійснює 
розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього 
обов’язків. 

Бюджетна система України — сукупність Державного та місце-
вих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, дер-
жавного й адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нор-
мами права. 

Бюджетна установа — орган, установа чи організація, визначена 
Конституцією України, а також установа чи організація, створена у 
встановленому порядку органами державної влади, органами влади Ав-
тономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка 
повністю утримується за рахунок відповідно Державного чи місцевих 
бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими. 

Бюджетний кодекс України — законодавчий документ, яким ре-
гулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, за-
твердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а 
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також контролю за виконанням Державного бюджету України та місце-
вих бюджетів. 

Бюджетний процес — регламентована нормами права діяльність, 
пов’язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх вико-
нанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання 
бюджетів, що становлять бюджетну систему України. 

Бюджетний розпис — документ, у якому встановлюється розподіл 
доходів і фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним роз-
порядникам бюджетних коштів за певними періодами року відповідно 
до бюджетної класифікації. 

Варанти — один з різновидів опціонів; вони дають їх влас-
нику право на придбання відповідних фондових цінностей. Від опціонів 
їх відрізняє довший термін використання. 

Ввідні елементи (Input members) — мають значення, які заванта-
жуються безпосередньо, або за допомогою ручного введення, або за до-
помогою доступу до іншого комп’ютеризованого джерела даних як 
протилежні значення (протилежний термін) обчислених елементів від 
неопрацьованих (сирих) даних. 

Вексель — цінний папір, що засвідчує безумовне зобов’язання век-
селедавця. 

Видатки бюджету — кошти, що спрямовуються на здійснення 
програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком 
коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру спла-
чених до бюджету сум. 

Виконавчі інформаційні системи (Executive information systems — 
EIS) — комп’ютеризована система, яка забезпечує прямий інтерактив-
ний (On-line) доступ до релевантної та актуальної інформації в корис-
ному і здатному до навігації форматі для підтримки прийняття мене-
джерами виконавчих рішень з використанням мережевих робочих 
станцій. Наголос робиться на графічних показах і легкому у викорис-
танні інтерфейсу, який подає інформацію від корпоративної бази даних. 
Це інструментальні засоби для забезпечення підготовлених на носіях 
звітів або інструкцій, призначених для виконавчих керівників вищого 
рівня. Вони пропонують також можливості для навчання. 

Виконавчі підтримуючі системи (Executive support systems — ESS) — 
адміністративна інформаційна система, яка включає специфічну під-
тримку та допомогу в прийнятті рішень і/або можливості аналізу. 

Вимірність (Dimension) — це структурний атрибут куба, що є спи-
ском елементів подібного типу для розпізнавання даних користувачем. 
Наприклад, усі місяці, квартали, роки і т. д. визначають вимірність ча-
су, а всі міста, регіони, країни і т. д. формують географічну вимірність. 
Вимірність слугує індексом для ідентифікації значень усередині бага-
товимірного масиву. Якщо один елемент вимірності вибраний, то за-
лишкова вимірність, у якій вибирається діапазон елементів (або всі 
елементи), визначає підкуб (субкуб). Якщо всі вимірності, крім двох, 
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мають поодинокі фіксовані (вибрані) елементи, то залишок гіперкуба з 
двох вимірностей визначає електронну таблицю (або «зріз», або «сторін-
ку»). Якщо для всіх вимірностей вибрані поодинокі елементи, тоді цей 
елемент визначається як поодинока комірка пам’яті. Вимірність пропо-
нує дуже стислий, інтуїтивний шлях організації та вибору даних для 
пошуку, дослідження й аналізу. 

Виняткове повідомлення (Exception reporting) — це концепція по-
відомлення і підхід, який підтримує управління за відхиленням (за ви-
нятковою ситуацією). Звіти повинні бути розроблені, щоб показати 
значні відхилення від програмованих (передбачуваних) результатів і 
даних. Ідея полягає в тому, щоб висвітлити важливу інформацію й 
швидко довести її до відома керівних користувачів. Виняткове пові- 
домлення може бути здійснене в будь-якому типі інформаційної систе-
ми, але воно особливо корисне в орієнтованих на дані СППР і ВІС. 

Виписка з реєстру — письмовий документ встановленого зразка, 
що підтверджує запис у реєстрі власників іменних цінних паперів щодо 
власника та належних йому іменних цінних паперів або щодо номіналь-
ного утримувача та переданих йому для знерухомлення іменних цінних 
паперів власників. Виписка видається реєстроутримувачем. 

Випуск цінних паперів — зареєстрована у встановленому порядку 
сукупність цінних паперів одного емітента з одним державним реєстра-
ційним номером, що можуть мати різні умови емісії, але надають одна-
кові права. 

Висновок (Inference) — це процес отримання нових інформаційних 
одиниць (знань) із раніше відомих, щоб прийняти рішення за допомо-
гою системи суджень і доведень. 

Витрати бюджету — видатки бюджету та кошти на погашення 
основної суми боргу. 

Відокремлений спосіб зберігання цінних паперів — спосіб, згідно з 
яким зберігач цінних паперів (далі — зберігач) зобов’язаний зберігати 
та вести облік сертифікатів цінних паперів із зазначенням їхніх номерів 
чи інших індивідуальних ознак. 

Візуалізація даних (Data visualization) — термін, що стосується 
подавання даних і узагальнювальної інформації з використанням 
графіки, анімації, 3-D (тривимірних) дисплеїв та інших мультиме-
дійних засобів. 

Віртуальний банк — це організований у World Wide Web банк, 
який надає майже всі види банківських послуг через Інтернет.  

Вторинні (отримані, виведені) дані (derived data) — створюються  
за допомогою застосування обчислень до початкових даних під час 
опрацювання запиту, тобто ці дані не були попередньо обчислені та 
збережені в базі даних. Використання отриманих даних — економія 
машинної пам’яті й часу обчислення, особливо для підрахованих да-
них, які можуть рідко вимагатися. Економія ще відчутніша для вищого 
ступеня інтерактивної персоналізації користувачів (у кожного корис-
тувача свої потреби). Альтернативний варіант призводить до повільні-
ших пошуків. 
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Географічні інформаційні системи (Geographic infоrmation 

systems — GIS) — система підтримки прийняття рішень, яка надає дані з  
використанням географічних карт (мап). Допомагають людям отриму-
вати доступ до показу й аналізу даних, що мають географічний зміст і 
значення. Приклади пакетів програми включають ArcView, MAP/IDIS, 
Proximity і TargetView. 

Гіперсередовище (Hypermedia) — комбінація кількох типів середо-
вища, таких як текст, графіка, аудіо та відео. 

Гіпертекст (Hypertext) — підхід до оброблення текстової та іншої інфор-
мації, який дозволяє користувачам перейти від даної теми до інших 
пов’язаних тем. Це техніка управління знанням, у якій знання подаються в 
з’єднаних документах і обробляються шляхом, що дає користувачам змогу 
вибрати освітлений маркер на сторінці, яка оглядається в даний момент, щоб 
отримати доступ до пов’язаної з темою сторінки, вказаної маркером. 

Глобальний сертифікат — документ, оформлений на весь випуск 
цінних паперів у бездокументарній формі, крім приватизаційних паперів, 
які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі прива-
тизації частки майна державних підприємств, державного житлового, зе-
мельного фондів, який підтверджує право на здійснення операцій з цінни-
ми паперами цього випуску в Національній депозитарній системі. 

Головні розпорядники бюджетних коштів — бюджетні установи 
в особі їх керівників, які отримують повноваження встановленням бю-
джетних призначень. 

Графічний інтерфейс користувача (Graphical user interface — 
GUI) — програмний інтерфейс, який використовує можливості 
комп’ютерної графіки, щоб зробити програму легшою у використанні. 
Графічні інтерфейси використовують пристрій для точного вибору 
об’єктів, включаючи піктограми, меню, текстові блоки і т. д. GUI міс-
тить стандартні формати для представлення тексту і графіків. 

Групова система підтримки прийняття рішень (Group decision 
support system — GDSS, ГСППР) — інтерактивна комп’ютерна інфор-
маційна система, яка полегшує розв’язання неструктурованих проблем 
кількома особами, які приймають рішення і які працюють разом як од-
на група над спільним завданням або метою. ГСППР забезпечує інтер-
фейс до загальнодоступного (розподіленого) інформаційного середо-
вища, допомагає групам, особливо менеджерів, аналізувати проблемні 
ситуації, приймати групові рішення і виконувати завдання. Існують ін-
ші терміни, щоб описати додаток інформаційної технології до гру- 
пових установок: group support system (GSS) — система групової підт-
римки, computer-supported cooperative work (CSCW) — комп’ютерно пі-
дтримувана кооперативна робота, computerized collaborative work 
support (CCWS) — комп’ютеризована підтримка колективної (партнер-
ської) роботи і electronic meeting system (EMS) — електронна система 
нарад. 

Групове програмне забезпечення (Groupware) — це специфічне 
програмне забезпечення, призначене для підтримки інтелектуальної ко-
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лективної роботи групи виконавців (як правило, від 5 до 20 осіб) над 
спільним завданням (проектом). Групове програмне забезпечення — це 
поняття, що розвивається, воно означає більше, ніж багатокористуваць-
ке програмне забезпечення, яке дозволяє доступ до тих самих даних. 
Групове програмне забезпечення підтримує механізм, який допомагає 
користувачеві координувати і стежити за поточними проектами. 
Groupware дозволяє людям співпрацювати завдяки забезпечуваним 
комп’ютером зв’язку, співробітництву і координації. Програмні продук-
ти Lotus Notes, Microsoft Exchange, Communication, Novell Group Wise,  
Netscape SuiteSpot, Eclipse, Team Talk та Internet Explorer/ NetMeeting є 
прикладами продуктів групового програмного забезпечення. Англо-
мовний термін Groupware в українській мові не має загальноприйня-
того еквівалента — лаконічного вислову, який би найадекватніше 
відповідав специфічним особливостям даного класу програмних 
продуктів. Крім вислову групове програмне забезпечення можна ви-
користовувати також ще цілу низку висловів, зокрема програмні за-
соби автоматизації групової роботи, програмне забезпечення підт-
римки колективних робіт, програмне забезпечення колективного 
використання тощо. 

Дані (Data) — цифрові (двійкові) представлення на машин-
них носіях атомарних фактів, текстів, графіків, растрових зображень, 
звуку, аналогу або цифрових змінно-телевізійних сегментів. Дані — це 
сировина інформаційної системи, забезпечуваної продюсерами даних, 
що використовується клієнтами (споживачами) для створення інформа-
ції. Держстандарт України визначає дані як інформацію, подану у фор-
малізованому вигляді, придатному для пересилання, інтерпретування 
чи оброблення за участю людини або автоматичними засобами. 

Двостороннє котирування — одночасне виставлення котирування 
на купівлю і продаж одним реєстровим торговцем. 

Дейтамайнінг (Data mining) — це клас аналітичних додатків, які 
підтримують рішення, розшукуючи за прихованими взірцямим (patterns, 
шаблонами, формами, зразками, образами) інформацію в базі даних. 
Використовуються й інші терміни, зокрема добування даних; добування 
знань; добування інформації; аналіз, інтерпретація і надання інформа-
ції зі сховища даних; вибирання інформації з масиву даних. Дейтамай-
нінг — це процес просіювання великих обсягів даних для того, щоб ви-
робляти відповідні контексту дані. Термін також відомий як surfing 
(дослідження в Інтернеті даних). Інструментальні засоби добування да-
них використовують різні методи, включаючи case-based reasoning (до-
казову аргументацію, оснований на прецедентах висновок, міркування 
за прецедентами), візуалізацію даних, нечіткі запити й аналіз, нейроме-
режі. Інструментальні засоби case-based reasoning забезпечують засоби 
для пошуку записів, подібних до специфічного запису чи записів. Ці ін-
струментальні засоби дозволяють користувачеві конкретизувати (ви-
значити) «подібність» відібраних записів, дають змогу легко і швидко 
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оглядати графічні відображення інформації в різних ракурсах. Пошук 
дейтамайнінгу може бути зроблений або за допомогою користувача 
(тобто виконанням запитів), або інтелектуальною програмою, яка ав-
томатично розшукує в базах даних і знаходить значущі взірці для кори-
стувача. Виконані інформаційні потреби подаються в бажаній користу-
вачем формі, з діаграмами, звітами тощо. 

Депозитарій цінних паперів (депозитарій) — юридична особа, яка 
провадить лише депозитарну діяльність і може здійснювати кліринг та 
розрахунки за угодами щодо цінних паперів. 

Депозитарна діяльність — надання послуг щодо зберігання цін-
них паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення ра-
хунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках (зок-
рема, кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів) та 
операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів. 

Депозитарний договір — договір між зберігачем та обраним ним 
депозитарієм, за яким депозитарій веде для зберігача рахунки в цінних 
паперах, на яких відображаються операції з цінними паперами, переда-
ними зберігачем. 

Депонент — юридична або фізична особа, яка користується послуга-
ми зберігача на підставі договору про відкриття рахунка в цінних паперах. 

Дефіцит бюджету — перевищення видатків бюджету над його до-
ходами. 

Добровільне страхування — здійснюється на основі договору між 
страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок проведення 
добровільного страхування визначаються правилами страхування, що 
встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог цього за-
кону. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні дого-
вору страхування. Добровільне страхування в конкретного страховика 
не може бути обов’язковою передумовою за реалізації інших правовід-
носин. 

Договір про відкриття рахунка в цінних паперах — договір між 
власником цінних паперів та обраним ним зберігачем про передачу 
власником належних йому цінних паперів зберігачу для здійснення де-
позитарної діяльності. 

Договір про кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних папе-
рів — договір між фондовою біржею або учасниками організаційно 
оформленого позабіржового ринку та обраним ними депозитарієм про 
здійснення клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів. 

Договір про обслуговування емісії цінних паперів — договір між 
емітентом та обраним ним депозитарієм про обслуговування операцій 
емітента щодо випущених ним цінних паперів. 

Документарна форма цінного папера — сертифікат цінних паперів 
(далі — сертифікат), що містить реквізити відповідного виду цінних 
паперів певної емісії, дані про кількість цінних паперів та засвідчує су-
купність прав, наданих цими цінними паперами. 

Дотація вирівнювання — міжбюджетний трансферт на вирівню-
вання дохідної спроможності бюджету, який його отримує. 
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Доходи бюджету — усі податкові, неподаткові та інші надходжен-
ня на безповоротній основі, здійснення яких передбачено законодавст-
вом України (зокрема, трансферти, дарунки, гранти). 

Експертні системи (Experts system) — це людино-машинні 
системи зі спеціалізованою експертною частиною для розв’язання  
проблем. Експертна частина охоплює знання про специфічну приклад-
ну сферу, розуміння проблем у цій сфері та вміння розв’язувати деякі з 
них. Експертна система — це комп’ютерна програма, різновид інфор-
маційних систем. 

Електронна конференція (e-Meetings) — термін для конференцій, 
які підтримуються відео-, звуковими і web-інструментальними засоба-
ми. Один або більше учасників конференції дистанційно беруть участь 
у конференції. Можливо, що всі учасники перебувають у різних фізич-
них місцях. 

Електронна торговельно-інформаційна мережа — сукупність 
програмно-технічних засобів, що використовуються фондовою біржею 
чи організаційно оформленим позабіржовим ринком для забезпечення 
укладення угод щодо цінних паперів. 

Елемент даних (Data elements) — найелементарніша неподільна 
одиниця даних, яка може бути ідентифікована й описана в словнику або 
репозиторії (архіві). 

Емітенти цінних паперів — юридичні й у деяких випадках,  
передбачених законодавством, фізичні особи, що від свого імені  
випускають цінні папери й виконують обов’язки, що випливають  
з умов їхнього випуску. Емітентом цінних паперів може бути та- 
кож держава в особі своїх органів і органи місцевого самовряду- 
вання. 

Життєвий цикл розвитку систем (Systems development life 
cycle — SDLC) — процес, за якого системні аналітики, інженери про-
грамного забезпечення, програмісти й кінцеві користувачі будують ін-
формаційні системи. Це інструментальний засіб управління проектом, 
що використовується для планування, виконання і контролю розроб-
лення проектів систем. Кроки в життєвому циклі СППР можуть бути 
такі: 1) визначення вимог користувачів; 2) системний аналіз; 3) загаль-
на системна розробка; 4) деталізована розробка системи; 5) програму-
вання; 6) випробовування; 7) здійснення (реалізація). Кожен крок закін-
чується розробкою письмового документа, який має бути розглянутий і 
схвалений перед початком наступного кроку. 

Заблоковані залишки активів учасника торгів — активи 
учасників торгів, які заблоковані на рахунках у розрахунковій установі, 
в межах яких учасник торгів може виставляти заявки на купівлю/про-
даж цінних паперів та укладати угоди на ринку заявок. 

Е 

Ж 
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Задача автоматизованої системи — функція чи частина функції 
автоматизованої системи, що є формальною сукупністю автоматичних 
дій, виконання яких приводить до результату заданого виду. 

Закон про Державний бюджет України — нормативний акт, який 
затверджує повноваження органів державної влади виконувати Держав-
ний бюджет України протягом бюджетного періоду. 

Замкнений ринок — уведення ціни купівлі, яка дорівнює найкращій 
(найнижчій) ціні продажу, виставленій іншим торговцем у тому самому 
цінному папері, або введення ціни продажу, яка дорівнює найкращій 
(найвищій) ціні купівлі, виставленій іншим торговцем у тому самому 
цінному папері. 

Запит (Query) (від англ. query — запитання) — у контексті підтрим-
ки прийняття рішення його можна інтерпретувати як спеціальним чи-
ном описану вимогу, яка визначає набір виконуваних з базою даних 
операцій з вибірки або модифікації даних, що зберігаються. Зазвичай 
цей термін стосується і SQL — комплексної системи створення запи-
тань для підтримки прийняття рішень. 

Зареєстрована особа — фізична або юридична особа, на яку в сис-
темі реєстру відкрито особовий рахунок. Зареєстрована особа може ви-
ступати власником іменних цінних паперів, номінальним утримувачем 
або зареєстрованим заставодержателем. 

Заставодержатель — фізична або юридична особа, на ім’я якої 
оформлена застава цінних паперів відповідно до укладеного договору 
застави або іншого договору, забезпеченням якого є застава. 

Заявка — пропозиція (оферта) на купівлю або продаж цінних папе-
рів з вимогами щодо виду цінного папера, кількості, ціни та іншими. 

Зберігач — комерційний банк або торговець цінними паперами, який 
має дозвіл на зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій 
емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах як щодо тих 
цінних паперів, що належать йому, так і щодо тих, які він зберігає згідно з 
договором про відкриття рахунка в цінних паперах; при цьому зберігач не 
може вести реєстр власників цінних паперів, щодо яких він здійснює угоди. 

Звітний документ (Звіт) — це автоматично сформований систе-
мою регістр, що містить підсумкові дані за певною ознакою чи групою 
ознак, які використовуються в управлінні об’єктом. 

Знання (Knowledge) — термін, який стосується того, що будь-хто 
знає і розуміє. Взагалі це сукупність відомостей, що утворюють ціліс-
ний опис, який відповідає певному рівню обізнаності (поінформованос-
ті) стосовно досліджуваного питання, предмета, теми, проблеми. Знан-
ня інколи категоризуються як точні, припущення, неструктуровані або 
структуровані. Те, що ми знаємо точно, є точним знанням. Знання, які 
неструктуровані і зрозумілі, але очевидно не виражені, є припущенням. 
Якщо знання організоване й легке для взаємного користування, тоді 
воно називається структурованим. Щоб перетворити неочевидне знання 
на очевидне, його треба вибрати і форматизувати. 

Знерухомлення цінних паперів — переведення цінних паперів, ви-
пущених у документарній формі, у бездокументарну форму депонуван-
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ням сертифікатів у сховищах зберігача цінних паперів та/або депозита-
рію з метою забезпечення подальшого їх обігу у вигляді облікових за-
писів на рахунках зберігача цінних паперів та/або депозитарію. 

Інвестиційний сертифікат — частина в спеціальному фон-
ді цінних паперів (інвестиційному фонді), яким керує інвестиційна ком-
панія. Інвестиційний фонд може бути складений за різними принципами: 
може включати тільки акції великих компаній чи лише облігації. 

Інвестиційні компанії — це компанії, що поєднують функції фі-
нансового посередника на ринку цінних паперів та інституційного інве-
стора, для якого інвестування в цінні папери є основним джерелом до-
ходу і невід’ємною складовою діяльності. 

Інвестори — фізичні та юридичні особи, зокрема інституційні інве-
стори (інвестиційні фонди, довірчі суспільства, пенсійні фонди, страхо-
ві компанії і т. ін.), що мають вільні засоби і хочуть укласти їх у цінні 
папери з метою одержання від вкладених засобів доходу (відсотків) чи 
збільшення ринкової вартості цінних паперів. 

Інвестор на ринку цінних паперів — фізична або юридична особа, 
яка купує цінні папери від свого імені та своїм коштом з метою одер-
жання доходу, або збільшення вартості цінних паперів, або набуття ві-
дповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до 
чинного законодавства. 

Інструментальні засоби запиту і звіту (Report and query tools) — 
засоби, що видають інформацію з реляційної бази даних у вигляді таб-
личних звітів. Приклади включають Microsoft Access і Brio Query. 

Інструментальні засоби моделювання (Modeling tools) — програмне 
забезпечення, яке допомагає розробникам / користувачам швид- 
ко збудувати математичні моделі. Прикладом моделюючих засобів є 
мова фінансового моделювання IFPS, в якій програми пишуться зви-
чайною (англійською) мовою, а результати видаються в табличному 
вигляді. 

Інтерфейс користувача (User interface), або людино-комп’ютерний 
інтерфейс (Human-computer interface), — компонент комп’ютеризова-
ної системи підтримки прийняття рішень, який дозволяє або забезпе-
чує двосторонній зв’язок між системою та користувачем. Він також 
називається діалоговим компонентом СППР. У загальному значенні 
інтерфейс користувача є набором меню, піктограм, команд, форматів 
графічного дисплея і/або інших презентацій, які підтримуються від-
повідним програмним забезпеченням, що дозволяє користувачеві мати 
зв’язок із комп’ютером і використовувати програму для виконання 
обчислень. 

Інтранет (Intranet) — внутрішня організаційна мережа, яка вико-
ристовує TCP/IP із щонайменше одним web-сервером, який доступний 
тільки членам організації або тим, хто має спеціальне повноваження. 
Інтранет використовується для взаємного застосування корпоративної 
інформації, включаючи можливості СППР. 

 І 
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Інформатизація — діяльність, спрямована на створення та широ-
комасштабне використання в усіх сферах життя суспільства інформа-
ційних технологій. 

Інформаційна база — це сукупність упорядкованої облікової інфор-
мації, що використовується за функціонування комп’ютерних інфор- 
маційних систем обліку. 

Інформаційна система (Information system) — це комп’ютеризована 
(автоматизована) система, визначальною особливістю якої є те, що вона за-
безпечує інформацією користувачів з кількох організацій або департаментів. 

Інформаційна технологія — технологічний процес, предметом пе-
рероблення й результатом якого є інформація. Це комплекс методів і 
процедур, за допомогою яких реалізуються функції збирання, переда-
вання, оброблення, зберігання та доведення до користувача інформації 
в організаційно-управлінських системах з використанням обраного 
комплексу технічних засобів. 

Інформаційне суспільство — це суспільство, в якому діяльність 
людей здійснюється на основі використання послуг, що надаються за 
допомогою інформаційних технологій і технологій зв’язку. 

Інформаційний ресурс — організована сукупність документованої 
інформації, відомостей, даних і знань, призначена для задоволення ін-
формаційних потреб споживача. Інформаційний ресурс розглядається 
як одне з основних багатств кожної держави, стратегічний ресурс, цін-
ність якого постійно зростає. Інформаційний ресурс — це особливий 
вид ресурсу, що базується на ідеях і знаннях, нагромаджених у резуль-
таті науково-технічної діяльності людей, і поданий у формі, придатній 
для нагромадження, реалізації та відтворення. 

Інформація (Information) — сукупність відомостей про факти, 
об’єкти, події та ідеї, які в даному контексті мають цілком певне значен-
ня. Її можна створювати, передавати, зберігати, шукати, приймати, розм-
ножувати, обробляти, знищувати. Обов’язкова вимога до інформації — 
наявність її носія, джерела і приймача, каналів зв’язку між ними. Інфор-
мація — це продукт інформаційних систем, сировиною якого є дані. 

Клієнт-серверна архітектура (Client/server architecture) — 
архітектура мережі, в якій комп’ютери виступають або як керуючі сер-
вером файли, або як мережеві сервери, або як клієнт, що виконує додат-
ки і має доступ до серверів. Клієнти залежать від серверних ресурсів, 
таких як web sites, дані, файли, друк і OLAP. 

Кліринг — отримання, звіряння та поточне оновлення інформації, 
підготовка бухгалтерських та облікових документів, необхідних для 
виконання угод щодо цінних паперів, визначення взаємних зобов’язань, 
що передбачає взаємозалік, забезпечення та гарантування розрахунків 
за угодами щодо цінних паперів. 

Кліринговий депозитарій — депозитарій, який одержав дозвіл 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення 
клірингу щодо операцій з цінними паперами. 

К 
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Колективний спосіб зберігання цінних паперів — спосіб, згідно з 
яким депозитарій чи зберігач веде депозитарний облік цінних паперів 
без зазначення їхніх номерів чи інших індивідуальних ознак. 

Комплекс електронного оброблення даних (ЕОД) — інформаційна 
технологія, основу якої становить сукупність програмних, технічних і 
організаційних засобів, призначених для розв’язання регламентних  
задач. 

Контроль ТРП — це система спостережень і перевірки процесу фун-
кціонування трудових ресурсів підприємства з метою встановлення від-
хилень від заданих ним параметрів. 

Кореспондентські відносини щодо цінних паперів — оформлені 
договором відносини між депозитаріями, згідно з яким один депозита-
рій веде облік цінних паперів, що зберігаються в іншого депозитарію. 

Корпоративна мережа органів державної статистики — сукуп-
ність локально-обчислювальних мереж центрального, регіонального та 
районного рівнів, об’єднаних телекомунікаційною системою обміну 
інформацією між різними рівнями. 

Корпоративні (підприємницькі) інформаційні системи (Enterprise 
information systems — EntIS) — це інтегрована комп’ютерно-базова  
система, яка підтримує автоматизацію функцій управління, зокрема ви-
конує всі стандартні облікові завдання для всіх організаційних одиниць 
інтегрованим і координованим способами на підприємстві (корпорації) 
і постачає інформацію для прийняття управлінських рішень. У ній реа-
лізована управлінська ідеологія, яка об’єднує бізнес-стратегію підпри-
ємства і прогресивні технології. 

Корпоративні операції — операції, пов’язані з анулюванням, змі-
нами номінальної вартості іменних цінних паперів, а також інші опера-
ції емітента, пов’язані зі зміною умов випуску іменних цінних паперів. 

Легалізація — надання юридичної сили документам, які бу-
ли видані на території іноземної держави. 

Локальна інформаційно-обчислювальна мережа — мережа, яка 
підтримує передачу інформації на обмеженій території. 

Маркет-мейкер — учасник торгівлі, який має особливий 
статус. 

Мережі, штати і контингенти — вихідний документ АСФР, де 
розписуються витрати бюджетних коштів на утримання відповідних 
бюджетних установ. 

Мінімальний торговий лот — мінімальна кількість допущеного 
цінного папера до торгів. 

Місткість ринку — обсяг реалізованої продукції протягом визна-
ченого відрізка часу. 

Місцевий фінансовий орган — установа, що відповідно до законо-
давства України організовує і здійснює функції щодо складання, ви- 
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конання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпоряд-
никами бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з управлін-
ням коштами місцевого бюджету. 

Місцеві бюджети — бюджет Автономної Республіки Крим, облас-
ні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого 
самоврядування. 

Модулі «back-office» — це подальше оброблення даних «front-
office» з метою обліку банківських операцій, формування звітності, 
аналізу діяльності та виконання операцій, які не є безпосереднім на- 
слідком виконання банківських послуг, а також операцій на фінансових 
ринках. 

Модулі «front-office» — це операції, пов’язані з первинним обліком, 
тобто введенням даних про банківські операції, їх первинним оброб-
ленням і будь-якою зовнішньою взаємодією банку з клієнтами, іншими 
банками, інформаційними і торговельними системами та формуванням 
банківських документів. 

Навігація, або переміщення (Navigation), — термін, що ви-
користовується для описання процесів, які застосовуються користува-
чами, щоб інтерактивно дослідити куб даних за допомогою drilling (ви-
свердлювання), rotating (обертання) і screening (растрування, просію-
вання), зазвичай використовуючи графічний OLAP-клієнт, який 
приєднаний до OLAP-сервера. 

Надбання знань (Knowledge acquisition) — формування знань, 
отриманих з різних джерел, особливо від експертів. 

Надходження до бюджету — доходи бюджету та кошти, залучені 
в результаті взяття боргових зобов’язань органами державної влади, ор-
ганами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого са-
моврядування. 

Нейронна мережа (Neural network), або просто нейромережа, — 
програмно (інколи апаратно) реалізована система, в основу якої покла-
дено математичну модель процесу передавання й оброблення імпульсів 
людського мозку, що імітує механізм взаємодії нейронів (neuron) з ме-
тою опрацювання інформації, що надходить, і набуття досвіду. Інакше 
кажучи, проводиться комп’ютеризована імітація інтелектуального ре-
жиму поведінки людини. Основним аспектом штучних нейромереж є 
їхня здатність навчатися у процесі вирішення завдань, наприклад, роз-
пізнавання образу. 

Ніша ринку — невеликий за місткістю, вузькоспеціалізований сег-
мент ринку, що характеризується порівняно новим видом виробничої 
діяльності. 

Номінальний утримувач — депозитарій або зберігач цінних папе-
рів, зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів як юри-
дична особа, якій ці цінні папери передано за дорученням та в інтересах 
власників цінних паперів для здійснення операцій у Національній депо-
зитарній системі. 
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Нормалізація (Normalization) — це процес перетворення комплекс-
ної структури даних у її найпростішу, найбільш стійку структуру. Вза-
галі цей процес спричинює вилучення надмірних атрибутів, ключів і 
розв’язків з концептуальної моделі даних. 

Нормування трудових показників (ТРП) — це процес встановлення 
об’єктивно необхідних витрат живої праці на виготовлення одиниці 
конкретного виду продукції чи виконання робіт. 

НСМЕП — національна система масових електронних платежів 
України, яка забезпечує безготівкові платежі на основі карток з мікроп-
роцесором. 

Об’єкт автоматизації — сукупність функцій людини чи лю-
дино-машинного комплексу, що підлягають автоматизації. 

Об’єкт класифікації — це елемент класифікаційної множини, що 
має ті чи інші властивості, так звані ознаки класифікації, за якими кла-
сифікуються об’єкти. 

Обіг цінних паперів — укладання та виконання угод щодо цінних 
паперів, не пов’язані з їх випуском. 

Облігація — цінний папір, що засвідчує внесення її власником пев-
них коштів і підтверджує зобов’язання емітента відшкодувати йому 
номінальну вартість цього цінного папера в обумовлений термін з ви-
платою фіксованого відсотка. 

Облік — це процес, який складається з операцій спостереження, ви-
мірювання і реєстрації фактів, процесів, дій природи або об’єктів суспіль-
ного життя. 

Облік ТРП — це процес, що складається з операцій нагляду, вимі-
рювання, реєстрації, оброблення і передавання апаратом управління 
підприємства інформації про фактичний стан його трудових ресурсів. 

Оброблення інформації — систематичне виконання операцій над 
інформацією. 

Обтяження іменних цінних паперів зобов’язаннями — будь-які 
обмеження щодо володіння, користування чи розпорядження іменними 
цінними паперами, пов’язані з умовами успадкування, застави, рішен-
нями суду тощо. 

Одностороннє котирування — котирування на продаж або купів-
лю, виставлене одним реєстровим торговцем, але не одночасно. 

Оперативна, або транзакційна, база даних (Operational or 
transaction database) — база даних запису поточної транзакційної сис-
теми. Оперативна база даних є джерелом даних для інформаційного 
сховища. Вона містить деталізовані дані, які використовуються для 
здійснення щоденних операцій у бізнесі. Дані безперервно змінюються, 
коли виникає актуалізація, і відображають поточне значення останньої 
транзакції (операції). 

Операційний день банку (ОДБ) — основна функціональна підсис-
тема АБС, яка забезпечує протягом банківського дня прийняття та об-
роблення платіжних документів та їх балансові проведення. В ОДБ ви-
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конується аналітичний і синтетичний облік обігу коштів на рахунках 
банку. 

Опціон — цінний папір, що припускає право, а не зобов’язання прове-
дення тієї чи іншої операції купівлі-продажу відповідного цінного папера. 

Організаційно оформлений позабіржовий ринок — організація, 
що об’єднує торговців цінними паперами для надання послуг в укла-
данні угод щодо цінних паперів і при цьому не має на меті отримання 
прибутку. 

Пакет прикладних програм «SPSS» — сукупність програм-
них засобів, орієнтованих на розв’язання задачі статистичного аналізу 
за допомогою комплексних методів математичної статистики та їх інте-
грації. 

Пакет прикладних програм «Форма» — сукупність програмних 
засобів, орієнтованих на розв’язання регламентних задач з використан-
ням настроєних масивів. 

Пенсійне обслуговування — це призначення пенсій, допомоги і 
компенсаційних виплат, їх нарахування, формування документів для 
виплати відділеннями зв’язку та ощадбанками, виконання індивідуаль-
них і масових перерахувань пенсій та допомоги, видача позовів підпри-
ємствам чи організаціям за сумами, які виплатили органи соціального 
забезпечення пенсіонерам через інвалідність, спричинену каліцтвом або 
професійним захворюванням з вини підприємства. 

Первинний документ — це бланк установленої форми, заповнений 
потрібними даними і підписаний посадовими особами, що надає йому 
юридичної сили. 

Передавальне розпорядження — письмове розпорядження власни-
ка, номінального утримувача, яке зобов’язує реєстроутримувача внести 
зміни до реєстру власників іменних цінних паперів у зв’язку з переда-
чею іменних цінних паперів іншій особі. 

Перестраховування — страхування одним страховиком (цедентом, 
перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику вико-
нання всіх або частини своїх обов’язків перед страхувальником в іншо-
го страховика (перестраховика). 

Персонал — це штатний склад підготовлених, кваліфікованих пра-
цівників підприємства. 

Планування ТРП — це процес визначення того, коли, де, скільки, 
якої якості та за якою ціною потрібно об’єкту управління трудових ре-
сурсів для реалізації своїх завдань.  

Позабіржова торговельно-інформаційна система — це юридична 
особа, що зареєстрована як торговець цінними паперами і володіє та 
управляє будь-якою системою або засобом, що сприяє торгівлі цінними 
паперами на позабіржовому ринку. 

Попит — форма вираження потреби, наявної на ринку і забезпече-
ної відповідними коштами. Розмір попиту залежить від ціни продукції 
й платоспроможності споживачів. 
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Потенціал ринку — попит, що може бути зрештою досягнутий мар-
кетинговими зусиллями всіх підприємств — постачальників даного  
виду продукції. Інакше кажучи, це межа можливостей споживання да-
ного виду продукції на якийсь конкретно визначений період часу. По-
тенціал ринку оцінюється для різних етапів життєвого циклу продукції. 

Потоки статистичної інформації — це сукупність вхідних і ви-
хідних статистичних повідомлень, а також технологічних процесів пе-
редавання інформації між локальними системами одного та різних рів-
нів інформаційної системи статистики. 

Потреба — категорія, що визначає зміст попиту. Вона розвивається 
під впливом виробництва. Задоволення потреб відбувається споживан-
ням конкретного виду продукції, що має визначену споживчу вартість. 

Похідні цінні папери — цінні папери, механізм випуску та обігу 
яких пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягом терміну, 
визначеного договором (контрактом), цінних паперів, інших фінансо-
вих та/або товарних ресурсів. 

Програмні агенти (Software agents) — це автономні програми, які ав-
томатично виконують конкретні завдання з моніторингу комп’ютерних 
систем і збирання інформації в мережах, діють від імені користувача, щоб 
забезпечити бажані результати, так само як людина-агент діє в інтересах 
замовника, щоб розширити його можливості (звідси й запозичений термін 
агент). Термін «програмні агенти» має низку синонімів: інтелектуальні 
(розумні) агенти (intelligent agents), інтелектуальні інтерфейси (intelligent 
interfaces), ноуботи (knowbots), персональні агенти (personal agents), про-
грамні роботи (software robots), аглети (aglets) — так називаються програм-
ні агенти в продукті IBM Aglets Workbench; часто в текстах вживаються 
скорочені терміни агент, робот тощо. Програмні агенти дедалі більше вбу-
довуються у програмне забезпечення, щоб зробити дії користувачів ефек-
тивнішими та результативнішими. 

Проект бюджету — проект плану формування та використання 
фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійсню-
ються органами державної влади, органами влади Автономної Респуб-
ліки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетно-
го періоду, який є невід’ємною частиною проекту закону про 
державний бюджет або проекту рішення відповідної ради про місцевий 
бюджет. 

Профіцит бюджету — перевищення доходів бюджету над його 
видатками. 

Рахунки у цінних паперах — рахунки, що ведуться зберіга-
чами для власників цінних паперів та депозитаріями для зберігачів що-
до обслуговування операцій з цінними паперами. 

Регламентні статистичні задачі — це виокремлені технологічні 
процеси для оброблення даних статистичних звітів, поглибленого ана-
лізу результатної статистичної інформації та ведення реєстрів по-
об’єктного обліку. 
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Реєстратор — юридична особа, суб’єкт підприємницької діяльнос-
ті, який одержав у встановленому порядку дозвіл на ведення реєстрів 
власників іменних цінних паперів. 

Реєстр власників іменних цінних паперів — складений реєстрато-
ром на певну дату список власників іменних цінних паперів і номіналь-
них утримувачів. 

Ринкова частка — відсоток, що припадає на частку продукції з пев-
ною фірмовою маркою. 

Ринок — сукупність наявних і потенційних покупців. Величина рин-
ку в цілому називається масштабом ринку. 

Ринок заявок — спосіб організації торгівлі на ринку цінних паперів, 
за яким передбачається повне або часткове виконання заявки на купів-
лю-продаж цінних паперів після їх виставлення на ринку за наявності 
однієї або кількох зустрічних заявок, що збігаються з нею за умовами. 

Ринок котирувань — спосіб організації торгівлі, згідно з яким ку-
півля-продаж цінних паперів здійснюється акцептом оферти на купівлю 
або продаж цінних паперів, виставленої котируючим торговцем. 

Рівень попиту — стан попиту на продукцію на ринку, зумовлений 
тривалістю й умовами життєвого циклу продукції. 

Розпорядження застави — документ, що містить вимогу до реєст-
роутримувача зареєструвати в системі реєстру виникнення або припи-
нення існування застави іменних цінних паперів на користь заставодер-
жателя. 

Розрахункова установа — установа, яка надає учасникам торгів пос-
луги щодо здійснення розрахунків за угодами з цінними паперами, які ук-
ладаються на ринку заявок, відповідно до вимог чинного законодавства. 

Розрахунковий банк — банк, з яким депозитарій уклав договір про 
грошові розрахунки за угодами щодо цінних паперів. 

РРП — регіональна розрахункова палата, елемент СЕП, яка функці-
онує при обласному відділенні НБУ. 

СЕП — система електронних платежів, державна платіжна 
система, що виконує міжбанківські розрахунки й базується на безпапе-
ровій технології передачі електронних повідомлень засобами електрон-
ної пошти НБУ. 

Сертифікат — бланк цінного папера, який видається власнику 
цінного папера (цінних паперів), містить визначені законодавством ре-
квізити та назву виду цінного папера (акція, облігація тощо) або най-
менування «сертифікат акцій (облігацій тощо)» і засвідчує право вла- 
сності на цінний папір (цінні папери). 

Сертифікат якості цінних паперів у документарній формі — до-
кумент, який засвідчує ступінь технічного захисту виготовлених у до-
кументарній формі цінних паперів, що надається виробником сертифі-
катів цінних паперів емітенту для забезпечення можливості їх 
перевірки у процесі обігу на справжність (автентичність) та відповід-
ність міжнародним стандартам якості. 

С 



 309 

Система керування базою даних (СКБД) — комплекс мовних і 
програмних засобів, який призначений для створення, ведення і спіль-
ного використання баз даних. 

Система оброблення даних — система, що складається із сукупно-
сті технічних і програмних засобів, а також робочого персоналу, які за-
безпечують оброблення даних. 

Система оброблення інформації — система, що складається з су-
купності технічних і програмних засобів, а також робочого персоналу, 
які забезпечують оброблення інформації. 

Система показників з праці — сукупність взаємопов’язаних соціаль-
них, економічних і техніко-економічних показників, які відображають 
трудові процеси в суспільстві й використовуються під час розв’язу-
вання економічних задач у комп’ютерних ІС в УТР різного рівня і при-
значення. 

Системи підтримки прийняття рішень (Decision support systems — 
DSS) — це інтерактивні комп’ютерні системи, які створені з метою  
допомогти особам, що приймають рішення, використовувати дані й мо-
делі, щоб ідентифікувати і розв’язувати проблеми й розробляти рішен-
ня. Ця система повинна допомагати ОПР під час розв’язання програ- 
мованих або неструктурованих (чи напівструктурованих) проблем; сис-
тема повинна володіти можливістю інтерактивного запиту мовою, лег-
кою для вивчення і користування. СППР допомагають менеджерам — 
творцям рішення використовувати і маніпулювати даними, застосову-
вати таблиці й евристику, будувати й використовувати математичні мо-
делі. СППР мають чотири головні характеристики: 1) охоплюють як 
дані, так і моделі; 2) розроблені для допомоги менеджерам у процесі 
прийняття рішень у напівструктурованих завданнях або неструктурова-
них проблемах; 3) швидше підтримують, ніж замінюють думки мене-
джерів; 4) їх метою є підвищення ефективності рішень, а не збільшення 
швидкості їх прийняття. Отже, система підтримки прийняття рішень є 
інтерактивною системою, яка забезпечує користувача легким доступом 
до моделей і даних для того, щоб підтримати слабоструктуровані та 
неструктуровані завдання прийняття рішення. 

СКБД — система керування базою даних, що являє собою систему 
програмного забезпечення, яка містить засоби оброблення мовами баз 
даних і забезпечує створення бази даних та її цілісність, підтримує ба-
зу даних в актуальному стані, дає змогу маніпулювати даними й об-
робляти звернення до БД, які надходять від прикладних програм і/або 
кінцевих користувачів за умов застосування технології оброблення 
інформації. 

Словник бази даних, або словник даних (Data dictionary), — це база 
даних стосовно даних і структури бази даних, каталог усіх елементів 
даних, який містить їхні імена, структури та інформацію про їхнє вжи-
вання, це центральне місцезнаходження метаданих. Словники бази да-
них розроблені для збереження обмеженого набору доступних метада-
них, зосереджуючись на інформації, яка стосується елементів даних, 
баз даних, файлів і програм систем, що реалізуються. 
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Смарт-картка, або інтелектуальна картка, не лише зберігає дані, а 
й оперує ними, тобто обробляє відповідно до заданої технології. Це дося-
гається вмонтуванням у картку мікропроцесора, який має процесор, 
пам’ять, ввід/вивід і власну операційну систему. 

Соціальне страхування — метод надання певних послуг (медичне 
обслуговування, виплата допомоги в разі каліцтва чи смерті тощо). 

Соціальний захист — державна підтримка малозабезпечених чле-
нів суспільства на прийнятному рівні життя. 

Співстрахування. Об’єкт страхування може бути застрахований за 
одним договором страхування та за згодою страхувальника кількома 
страховиками (співстрахування). При цьому в договорі повинні місти-
тись умови, що визначають права й обов’язки кожного страховика. За 
наявності відповідної угоди між співстраховиками і страхувальником 
один із співстраховиків може репрезентувати всіх інших у взаємовідно-
синах зі страхувальником, залишаючись відповідальним перед ним ли-
ше в розмірі своєї частки. 

Статистична задача — комплекс статистичних робіт, які вико-
нуються для взаємопов’язаної групи показників на основі одного пер-
винного звіту. 

Статистична звітність — відомості, які подаються в обов’язковому 
порядку за встановленою формою та в установлені строки. 

Статистична інформаційна система — система збирання, оброблен-
ня і видачі статистичної інформації для органів управління економікою. 

Страхова сума — сума, в межах якої страховик відповідно до умов 
страхування зобов’язаний провести виплату в разі настання страхового 
випадку, а також сума, що виплачується за особистим страхуванням. 

Страхове відшкодування — сума, яка виплачується страховиком за 
умовами майнового страхування і страхування відповідальності в разі 
настання страхового випадку. 

Страховий випадок — подія, передбачувана договором страхуван-
ня або законодавством, яка відбулась і з настанням якої виникає 
обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового ві-
дшкодування) страхувальнику, застрахованій або третій особі. 

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) — плата 
за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику згід-
но з договором страхування. 

Страховий ризик — певна подія, на випадок якої проводиться 
страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання. 

Страховий тариф — ставка страхового внеску з одиниці страхової 
суми за визначений період страхування. Страхові тарифи за добровіль-
ної форми страхування обчислюються страховиком актуарно (матема-
тично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків. 
Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страху-
вання за згодою сторін. 

Страховики — юридичні особи, які створені у формі акціонерних, 
повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідаль-
ністю згідно із Законом України «Про господарські товариства» з  
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урахуванням особливостей, передбачених Законом, а також які одержа-
ли в установленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльно-
сті. Учасників страховика має бути не менш як три. Страхова діяльність 
в Україні здійснюється виключно страховиками — резидентами України. 

Страхувальники — юридичні особи та дієздатні громадяни, які ук-
лали зі страховиками договори страхування або є страхувальниками 
відповідно до законодавства України. 

Страхування — це вид цивільно-правових відносин щодо захисту 
майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних 
подій (страхових випадків), визначених договором страхування або 
чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються 
шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових пла-
тежів (страхових внесків, страхових премій). 

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

Сховище даних (Data warehouse) — це специфічна база даних, яка 
проектується і наповнюється, щоб підтримати прийняття рішення в органі-
зації. Це пакет, своєрідна система керування базою даних, що існує окремо 
від оперативних систем, оновлюється і структурується для стрімких on-
line-запитів і управлінських підсумків. За змістом та часовим горизонтом 
воно відрізняється від оперативних систем і становить одне ціле. Однак 
сховище даних є незмінним, а отже, здатним підтримувати різноманітні 
види аналізу. В основному такі бази даних є архівами операційних даних, 
відібраних для забезпечення підтримки прийняття рішень та оптимізова-
них для взаємодії із СППР організації. Дані беруться з різних джерел опе-
ративних даних. Після їх переміщення проводиться відбирання даних для 
гарантування того, що вони мають сенс, є безперервними і точними. Потім 
дані завантажуються в реляційні таблиці, які у змозі підтримувати різно-
манітні види аналізу та запитів, і оптимізуються для тих таблиць, які, як 
очікується, найчастіше застосовуватимуться. І нарешті, дані зберігаються 
для подальшого використання в СППР. 

Тверде котирування — котирування цінного папера, вистав-
лене реєстровим торговцем, умови якого можуть бути акцептовані  
будь-яким контрагентом без переговорів з особливостями, встановле-
ними для маркет-мейкерів. 

Транзакція (Transaction) — певна послідовність операцій над базою 
даних, що відстежується СКБД від початку до завершення як одне ціле. 
У разі виникнення збійної ситуації при виконанні транзакції виконуєть-
ся повернення бази даних до початкового стану. 

УБК (Українська бюджетна класифікація) — загальнодер-
жавний класифікатор, в якому кожному з видів доходів і видатків бю-
джету присвоєні кодові позначення. УБК являє собою єдине системати-
зоване згрупування доходів, видатків (зокрема, кредитування за вираху-
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ванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної 
сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та інши- 
ми ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стан-
дартів. 

Управління зайнятістю — це процес обліку безробітних та інших 
категорій громадян, що звернулися до служби зайнятості, їх працевла-
штування, нарахування допомоги з безробіття та інших матеріальних 
виплат, а також обліку вакансій на підприємствах. 

Учасники ринку цінних паперів — емітенти, інвестори та особи, що 
здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів. 

Файл-квитанція — це файл підтвердження (квітовки) 
отримання пакетів платіжних документів у СЕП. 

Фінансовий облік — це процес формування вартісних показників 
господарювання, які потрібні для підтримання зовнішніх зв’язків на 
об’єкті. 

Фондові посередники — юридичні особи, діяльність яких тісно 
пов’язана з наданням професійних послуг щодо опосередкування діяль-
ності на фондовому ринку емітентів та інвесторів. 

Форми страхування. Страхування може бути добровільним або 
обов’язковим. Форми типового договору, порядок проведення й особ-
ливі умови ліцензування обов’язкового страхування визначаються Ка-
бінетом Міністрів України. 

Франшиза — частина збитків, що не відшкодовується страховиком 
згідно з договором страхування. Якщо майно застраховане в кількох 
страховиків і загальна страхова сума перевищує справжню вартість 
майна, то страхове відшкодування, що виплачується всіма страховика-
ми, не може перевищувати справжньої вартості майна. При цьому ко-
жен страховик здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми 
за укладеним ним договором страхування. 

Функціональна підсистема ІОС ОДС — комплекс статистичних 
робіт, об’єднаних загальним об’єктом статистичного нагляду. 

Ф’ючерси — стандартні строкові контракти, укладені між продав-
цем (емітентом) і покупцем на здійснення купівлі-продажу відповідно-
го цінного папера за заздалегідь зафіксованою ціною. 

ЦРП — центральна розрахункова палата, елемент СЕП. 

Штучний інтелект — здатність систем оброблення даних 
виконувати функції, що асоціюються з інтелектом людини, такі як логіч-
не мислення, навчання та самовдосконалення. 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ  
КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Мета і завдання курсового проектування 

Мета курсового проектування — закріпити і поглибити знан-
ня, набуті студентами під час вивчення дисципліни. Курсове про-
ектування сприяє розвитку навичок самостійної творчої роботи 
студентів, прищеплює елементи науково-дослідної та практичної 
роботи в галузі побудови інформаційних систем, програмування і 
реалізації програм на ЕОМ. 

Курсове проектування має орієнтуватись на використання су-
часних засобів обчислювальної техніки і методів проектування 
інформаційних систем, на розробку оптимальних варіантів тех-
нологій автоматизованого оброблення інформації. 

Роботу над курсовим проектом можна поділити на кілька ета-
пів: вибір теми курсового проекту та її затвердження на кафедрі, 
видача індивідуального завдання на проектування, розробка про-
екту і захист його перед комісією. 

Студенти вибирають теми курсових проектів з переліку, ре-
комендованого кафедрою (наводиться в кінці методичних вказі-
вок), або пропонують свою тему з урахуванням індивідуальних 
інтересів і здібностей, можливості використання практичних ма-
теріалів підприємств і установ. При цьому слід зазначити, що 
предметна галузь вибирається так, щоб розроблюваний контроль-
ний приклад автоматизованого розв’язання задачі (комплексу за-
дач) на ЕОМ мав реальну основу. 

Після вибору тем і призначення керівника студенту видається 
завдання на курсовий проект, відповідно до якого студент скла-
дає план проекту і приступає до його виконання. 

Структура і обсяг проекту 

Курсовий проект повинен мати таку структуру: титульний ар-
куш (дод. 1), завдання (дод. 2), анотація, реферат, зміст. 
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Вступ 

Розділ 1. Постановка задачі 

1.1. Характеристика задачі. 

1.2. Вихідна інформація. 
1.3. Вхідна інформація. 

Розділ 2. Алгоритм розв’язання задачі 
2.1. Використовувана інформація. 
2.2. Результати розв’язання. 
2.3. Математичний опис. 
2.4. Алгоритм розв’язання задачі на ЕОМ. 

Розділ 3. Організація інформаційного забезпечення 
3.1. Загальна характеристика інформаційного забезпечення. 
3.2. Організація збирання і передавання первинної інформації. 
3.3. Побудова системи класифікації та кодування. 
3.4. Структура інформаційних масивів. 

Розділ 4. Технічне і програмне забезпечення 
Контрольний приклад. 
Висновок. 
Використана література. 
Додатки. 

Курсовий проект складається з текстової частини (приблизно 40—
45 сторінок машинописного тексту або набраного на комп’ютері), 
графіків, рисунків, таблиць, додатків форм вихідних і вхідних пові- 
домлень, структурних схем, програм тощо. Ілюстративний і графічний 
матеріал виконують самостійно відповідно до вимог державних стан-
дартів. Роботу оформляють згідно з ДСТУ 3008 — 95 «Документація, 
звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». 

Курсовий проект частково (або повністю) повинен реалізовува-
тися на ЕОМ на основі самостійно розробленого контрольного при-
кладу для окремої задачі чи комплексу задач одного з АРМ ІС. Про-
грами і вихідні результати, одержані під час реалізації контрольного 
прикладу на ЕОМ, повинні бути оформлені у вигляді додатків. 

Зміст основних частин проекту 

Анотація. У ній стисло викладаються головні ідеї проекту, 
основний зміст, нові ідеї. Форма викладу — стверджувальна. На-
приклад, у проекті наведено..., показано..., розроблено... і т. д. 

Обсяг анотації — 0,6—1 сторінка. 
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Реферат. У рефераті зазначається обсяг проекту (кількість 
сторінок, ілюстрацій, таблиць, використаних літературних дже-
рел), перелік ключових слів, поданих у називному відмінку через 
кому (6—10 слів). Текст реферату повинен відображати предмет-
ну галузь, мету роботи, одержані результати та їхню новизну, 
ступінь упровадження, сферу використання і ефективність, основ-
ні конструктивні та техніко-експлуатаційні характеристики ІС. 

Обсяг реферату — 1—2 сторінки. 
Зміст. Містить найменування всіх розділів, підрозділів і пунк-

тів (якщо вони мають найменування) із зазначенням сторінок, з 
яких починається викладання матеріалу розділу чи пункту. 

Вступ. У ньому необхідно наголосити на актуальності розроб-
леної теми, ролі та важливості її в системі управління, обґрунту-
вати необхідність створення ІС. 

Кожен розділ слід починати з нової сторінки, нумерувати сто-
рінки у правому верхньому кутку. 

Нижче наведено зміст основних розділів і підрозділів. 

Розділ 1. Постановка задачі. Опис постановки задачі визна-
чається РД 50—34.698—90 «Автоматизовані системи, вимоги до 
змісту документів» (Розд. 2 «Вимоги до змісту документів по за-
гальносистемних рішеннях»). 

Під час написання постановки задачі потрібно виокремити та-
кі підрозділи: «Характеристика задачі»; «Вихідна інформація»; 
«Вхідна інформація». 

1.1. Характеристика задачі. Даючи характеристику задачі, по-
трібно: 

• вказати призначення, техніко-економічну сутність задачі та 
обґрунтувати потребу її розв’язання за допомогою ЕОМ; 

• навести перелік об’єктів, за управління якими розв’язується 
задача; 

• описати призначення й використання вихідної інформації; 
• навести періодичність розв’язання і термін видачі вихідної 

інформації; 
• вказати умови, за яких припиняється автоматизоване розв’я-

зання задачі; 
• назвати зв’язки даної задачі з іншими задачами, якщо вони 

існують; 
• описати розподіл дій між персоналом і технічними засобами 

за різних ситуацій розв’язання задачі. 
У цьому підрозділі необхідно також навести інформаційну 

модель задачі (рис. 1). 
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1.2. Вихідна інформація. У тексті описати її призначення і 
використання, а потім дати перелік і опис вихідних повідомлень 
за формою, наведеною в табл. 1; описують вихідні машинограми, 
відеограми та масиви, які формуються під час розв’язання задачі 
і зберігаються для розв’язання цієї або інших задач. 

Таблиця 1 

ПЕРЕЛІК І ОПИС ВИХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ 

№ 
з/п 

Назва  
вихідного  

повідомлення 

Іденти-
фікатор 

Форма  
подання і  

вимоги до неї 

Періодич-
ність  

видання 

Термін видання  
і допустимий 
час затримки 

Користу-
вачі  

інформації 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Далі наводяться перелік і опис структурних одиниць вихідних 
повідомлень, які мають самостійне змістовне значення у вигляді 
тексту. При цьому необхідно вказати: 

• повну назву структурної одиниці інформації (показника); 
• ідентифікатор вихідного повідомлення, до складу якого вхо-

дить відповідна структурна одиниця (показник); 
• вимоги до точності та надійності обчислення показника (у разі 

потреби). 
У додатку наводяться ескізи форм вихідних повідомлень, що 

формуються за автоматизованого розв’язання задачі. 

1.3. Вхідна інформація. У тексті описують її призначення і 
способи одержання, а потім наводять перелік і опис вхідних по-
відомлень за формою табл. 2. До табл. 2 заносять вхідні докумен-
ти, які будуть використані для формування оперативних файлів 
бази даних; файли, які потрапляють на вхід задачі чи комплексу з 
інших задач та їх комплексів, а також документи та файли, які 
мають довідковий характер і умовно можуть бути віднесені до 
постійної інформації. 

Таблиця 2 

ПЕРЕЛІК І ОПИС ВХІДНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ 

№ 
з/п 

Назва вхідного 
повідомлення 

Ідентифікатор 
Форма 

подання 
Термін і частота 

надходження 
Джерело 

1 2 3 4 5 6 

      



 317 

Далі наводяться перелік і опис структурних одиниць вхідних 
повідомлень, які мають самостійне змістовне значення у вигляді 
тексту. При цьому необхідно вказати: 

• повну назву структурної одиниці інформації (показника); 
• вимоги до точності числового значення показника (у разі 

потреби); 
• джерела інформації (документ, відеокадр, база даних і т. ін.); 
• ідентифікатор джерела інформації. 
До самостійних одиниць інформації належать кількісно-цінові 

реквізити. 

Розділ 2. Алгоритм розв’язання задачі. Структура цього ро-
зділу визначається РД 50—34.698—90 «Вимоги до змісту доку-
ментів» (Розд. 7 «Вимоги до змісту документів з рішеннями по 
математичному забезпеченню»). 

При описі алгоритму виокремлюють такі підрозділи: «Вико-
ристовувана інформація»; «Результати розв’язання»; «Математич-
ний опис»; «Алгоритм розв’язання задачі на ЕОМ». 

2.1. Використовувана інформація. У тексті вказують приз-
начення інформації, яку використовують. Потім наводять перелік 
масивів використовуваної інформації у формі табл. 3. 

Таблиця 3 

ПЕРЕЛІК МАСИВІВ ВИКОРИСТОВУВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Масив Ідентифікатор Максимальна кількість записів 

1 2 3 

   

У табл. 3 наводяться масиви, які сформовані з вхідних пові-
домлень і масивів, сформованих іншими алгоритмами для реалі-
зації даного алгоритму. 

2.2. Результати розв’язання. У тексті вказують призначення 
результатів, потім наводять перелік масивів результатної інфор-
мації за формою табл. 4. 

Таблиця 4 

ПЕРЕЛІК МАСИВІВ РЕЗУЛЬТАТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Масив Ідентифікатор Максимальна кількість записів 

1 2 3 
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У табл. 4 наводяться масиви, які сформовані для видачі вихід-
них повідомлень (машинограм, відеограм та ін.), та масиви, що 
зберігаються для розв’язання даної або інших задач. 

2.3. Математичний опис. Наводять математичну модель чи 
математичні формули розрахунку основних показників, які 
формуються у процесі розв’язання задачі, а також опис проце-
су, об’єктів, перелік прийнятих допущень і оцінок відповідно-
сті розробленої моделі реальному процесу в різних умовах ро-
боти. 

У математичних формулах повинні бути використані позна-
чення реквізитів, які наведені при опису їх складу (при опису ма-
сивів інформації — див. підрозд. 3.4). 

Кожній математичній формулі має бути присвоєно номер, що 
вказується праворуч від формули і може бути використаний для 
посилання на цю формулу у підрозд. 2.4. 

2.4. Алгоритм розв’язання задачі на ЕОМ. У тексті наво-
дять опис логіки алгоритму і спосіб формування результатів роз-
в’язання із зазначенням послідовності етапів розрахунку. Після 
цього подається алгоритм у вигляді схеми (рис. 2) відповідно до 
вимог Державного стандарту 19.701—90 «Схеми алгоритмів, прог-
рам даних і систем. Умовні позначення і правила виконання». 

Алгоритмом мають бути передбачені всі ситуації, які можуть 
виникнути в процесі розв’язання задачі. 

Під час побудови загального алгоритму розв’язання задачі у 
вигляді схеми можуть бути використані символи, передбачені 
Державним стандартом 19.701—90. Ступінь деталізації схеми ал-
горитму визначає автор розробки. 

Розділ 3. Організація інформаційного забезпечення. Струк-
тура цього розділу визначається Держстандартом РД 50—
34.698—90 «Вимоги до змісту документів» (розд. 5). 

Тут виокремлюють такі підрозділи: «Загальна характеристика 
інформаційного забезпечення»; «Організація збору і передачі пер-
винної інформації»; «Побудова системи класифікації та кодуван-
ня»; «Структура інформаційних масивів». 

У підрозділі «Загальна характеристика інформаційного забез-
печення» наводять склад, структуру і принципи організації інформа-
ційного забезпечення, тип носія даних, обґрунтування вибору СУБД і 
основні її характеристики. Дається опис прийнятих методів контролю 
інформації, вимог до надійності та достовірності інформації. 



 319 

У підрозділі «Організація збирання і передавання первин-
ної інформації» наводять перелік джерел і носіїв інформації та 
опис загальних вимог до організації збирання і передавання ін-
формації. По кожному вхідному повідомленню вказують АРМ 
(або підрозділ), що відповідає за своєчасне подання інформації на 
оброблення і формування вхідних документів у пам’яті ЕОМ. 
Особливо слід підкреслити можливості використання автомати-
зованих систем збирання і передавання інформації. 

У підрозділі «Побудова системи класифікації та кодуван-
ня» мають бути наведені системи класифікації об’єктів, най-
менування використовуваних класифікаторів і кодів. По кожному 
коду необхідно вказати метод кодування об’єктів класифікації, 
структуру й довжину коду. У додатках можуть бути наведені 
фрагменти та приклади класифікаторів. 

У підрозділі «Структура інформаційних масивів» по кож-
ному масиву наводять таблиці з описом структури масиву. Таб-
лиця повинна мати такий вигляд: 

Таблиця 5 
Опис масиву (приклад) 
Найменування масиву — довідник особового складу. 
Ідентифікатор масиву — KADR. 
Найменування носія інформації — МД. 
Максимальний обсяг масиву — 10 000 записів. 
Довжина запису — 120 символів (або байт). 
Метод організації — послідовний (прямий). 
Ключі упорядкування — код структурного підрозділу, табельний номер. 
Ідентифікатор індексного масиву — KADRIND (наводиться у разі використан-

ня індексних масивів у середовищі конкретної СУБД). 
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Табельний номер ТN t 9(5) ПК — так — 
ZARP, 

NARAD... 

Код структурного 
підрозділу 

КС с 9(2) — 01–32 так ІДД STRUKTUR 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

РІВ — Х(25) — — так — — 
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Бізнес-правила задають умови цілісності даних. Умови цілісності 
можуть задавати такі бізнес-правила: 

первинний ключ — проставляється ПК, якщо атрибут є пер-
винним ключем; 

умова значення — задається, якщо в базі даних на значення 
атрибута накладаються якісь обмеження (діапазон значень — не біль-
ше, не менше за певне значення, не нуль і т. ін.). Діапазон зна-
чень наводиться тільки для тих атрибутів, у яких програмно мож-
на контролювати діапазони або в яких атрибут (реквізит) може 
набувати значення в контрольних межах (наприклад, місяць 01—12); 

обов’язкове поле — вказує на умову наявності значення атри-
бута в кожному записі (проставляємо «так», якщо значення атри-
бута не може бути пустим, «ні» — в іншому разі, якщо значення 
поля може бути пустим); 

індексне поле — ознака проставляється, якщо поле може ви-
ступати як індексне, а також зазначається, допускається чи не 
допускається дублювання значення індексу. Тобто можливі такі 
варіанти заповнення цієї ознаки: 

ІДД — це означає, що поле є індексним, в якому допускається 
дублювання значень; 

ІНД — це означає, що поле є індексним, в якому не допуска-
ється дублювання значень. 

Логічні та семантичні зв’язки наводяться для ієрархічних та 
мережевих СУБД або СУБД на основі інвертованих списків, де 
створюються спеціальні масиви або існує особливий механізм 
поєднання файлів. Для DBASE сумісних СУБД у цьому стовпці 
може стояти ідентифікатор файла, з яким у програмі встановлю-
ється зв’язок. При використанні Access у цьому стовпці ставиться 
назва таблиці (таблиць). 

Ідентифікатор індексного масиву наводиться для СУБД, в 
яких застосовуються індексні масиви. 

У розділі 4 «Технічне і програмне забезпечення» наводять 
опис комплексу технічних засобів (згідно з Держстандартом РД 
50—34.698—90 (розд. 4), обґрунтовують їх вибір і розміщення на 
АРМ, визначають обсяги пам’яті на магнітних носіях до розмі-
щення інформації. 

У випадку мережі ЕОМ дається загальна характеристика мережі 
та її особливості, режим роботи конкретної ЕОМ у мережі. 

Програмне забезпечення описується згідно з Держстандартом 
РД 50—34. 698—90 (розд. 6). Під час опису необхідно дати загаль-
ну характеристику програмного забезпечення, його структури,  



 321 

операційної системи, засобів, які розширюють можливості опе-
раційної системи, навести основні функціональні частини ПЗ. 
Наводиться також текст програми, розроблений для реалізації 
контрольного прикладу. 

«Контрольний приклад» складають для налагодження програ-
ми реалізації окремого завдання чи блоку завдань. У контроль-
ному прикладі має бути врахована можливість перевірки різних 
ситуацій, які можуть виникнути на об’єкті під час реалізації про-
грами. У цьому розділі треба зазначити вимоги до обсягу і складу 
даних, на основі яких буде відпрацьована програма, а також до 
результатів розв’язання задачі. 

У додатку треба навести результати реалізації програми на 
ЕОМ, заповнені конкретним цифровим матеріалом (вихідну ма-
шинограму, лістинг програми, структуру і зміст масивів). 

У висновку треба викласти у вигляді коротких тез основні 
положення розробленого проекту, особливості та переваги прий-
нятих проектних рішень, а також пропозиції щодо впровадження 
їх у практику. 

Додатки. Кожен додаток, наведений у роботі, повинен мати 
свій порядковий номер і посилання на нього в тексті. 

Серед додатків обов’язково повинні бути: 
Додаток 1. Ескіз форми вихідного документа. 
Додаток 2. Тексти програм. 
Додаток 3. Лістинг структури інформаційних масивів. 
Додаток 4. Лістинг вмісту інформаційних масивів (обов’язко-

во вказати, до якого масиву належить лістинг). 
Додаток 5. Лістинг вихідного документа (має бути отриманий 

за допомогою розробленої програми на основі змісту інформа-
ційних масивів, наведеного в дод. 6). 

Додаток 6. Лістинг екранних форм роботи програми. 

Тематика курсових робіт з дисципліни  
«Системи оброблення економічної інформації» 

Блок «Інформаційні системи у виробничій сфері» 

1. Інформаційна система управління малим підприємством (на 
прикладі конкретного підприємства — за вибором студента). 

2. Інформаційна система управління цехом (відділом) (на при-
кладі конкретного цеху — за вибором студента). 

3. Інформаційна система управління офісом (на прикладі кон-
кретного офіса — за вибором студента). 
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4. Підсистема технічної підготовки виробництва. 
5. Підсистема планування  економічного й соціального розвит-

ку підприємства. 
6. Підсистема оперативного планування виробництва. 
7. Підсистема фінансового обліку на підприємстві. 
8. Підсистема управлінського обліку на підприємстві. 
9. Підсистема управління персоналом підприємства. 

10. Підсистема обліку робочого часу працівників підприємства. 
11. Автоматизоване оброблення інформації з розрахунку опти-

мальних виробничих програм (підприємства, цеху на рік, квар-
тал, місяць — за вибором студента). 

12. Автоматизоване оброблення інформації з планування пот-
реби у виробничих ресурсах (основних фондах, матеріальних, 
трудових, фінансових для підприємства, цеху, за рік, квартал, мі-
сяць — за вибором студента). 

13. Автоматизоване оброблення інформації з обліку на виробниц-
тві (основних засобів, матеріальних цінностей, праці та заробітної 
плати, готової продукції, грошових коштів, витрат на виробництво і 
калькулювання собівартості продукції — за вибором студента). 

14. Автоматизоване оброблення інформації з обліку роботи авто-
транспорту на підприємстві. 

15. Автоматизоване оброблення інформації з економічного 
аналізу на підприємстві (напрям аналізу — за вибором студента). 

Блок «Інформаційні системи у фінансах» 

16. Автоматизація розрахунків щодо формування Державного 
бюджету. 

17. Автоматизація розрахунків щодо обліку виконання Держав-
ного бюджету. 

18. Автоматизація обліку платників податків — юридичних 
осіб у районній ДПІ. 

19. Автоматизація обліку платників податків — фізичних осіб у 
податковій системі України. 

20. Автоматизація обліку надходжень і нарахувань ПДВ з юри-
дичних осіб. 

21. Автоматизація обліку надходжень і нарахувань податку на 
прибуток з юридичних осіб. 

22. Автоматизація обліку податкової звітності платників подат-
ків у податкових органах України. 

23. Автоматизація формування податкової звітності платників 
податків на підприємстві. 
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24. Автоматизація формування податкової звітності в подат-
кових органах України. 

25. Автоматизація обліку надходжень податкових платежів у 
районній ДПІ. 

26. Автоматизація контролю за звітністю та повнотою сплати 
податкових платежів у районній ДПІ. 

27. Автоматизація обліку договорів страхування у страховій 
компанії. 

28. Автоматизація розрахунків відшкодувань за договорами 
страхування у страховій компанії. 

29. Автоматизація ведення реєстру й обліку ліцензій страхо-
вих організацій.  

30. Автоматизація обліку податків із заробітної плати робіт-
ників і службовців, які не нараховуються фінорганами.  

Блок «Інформаційні системи у банках» 

31. Автоматизація формування та ведення фонду клієнтів ко-
мерційного банку (юридичних та фізичних осіб). 

32. Автоматизація формування та ведення особових рахунків 
клієнтів банку. 

33. Автоматизація формування та ведення депозитних рахун-
ків комерційного банку. 

34. Автоматизація обліку та нарахування відсотків по депозит-
них рахунках комерційного банку. 

35. Автоматизація обліку та нарахування відсотків по креди-
тах комерційного банку. 

36. Автоматизація обліку ведення та контролю за погашенням 
кредитних договорів. 

37. Автоматизація аналізу кредитного портфеля комерційного 
банку. 

38. Автоматизація аналізу визначення кредитоспроможності 
клієнтів комерційного банку. 

39. Автоматизація обліку ведення реєстру акціонерів комер-
ційного банку. 

40. Автоматизація обліку та нарахування дивідендів акціоне-
рам комерційного банку. 

41. Автоматизація обліку ведення операцій комерційного бан-
ку з цінними паперами. 

42. Автоматизація переоцінки цінних паперів. 
43. Автоматизація обліку та формування касового плану комер-

ційного банку. 
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44. Автоматизація обліку видаткових касових операцій комер-
ційного банку. 

45. Автоматизація обліку надходжень до каси комерційного 
банку. 

46. Автоматизація торговельних операцій з використанням 
пластикових карток. 

47. Автоматизація вкладних операцій з використанням плас-
тикових карток. 

48. Автоматизація визначення оптимального курсу валют для 
комерційного банку. 

49. Автоматизація обліку операцій в обмінному пункті валют. 
50. Автоматизація обліку операцій комерційного банку на мі-

жбанківській валютній біржі. 
51. Автоматизоване оброблення даних у системі «Клієнт — 

банк». 
52. Автоматизація формування бухгалтерської звітності комер-

ційного банку. 
53. Автоматизація аналізу діяльності комерційного банку. 

Блок «Інформаційні системи у маркетингу» 

54. Облік і аналіз пропозицій на ринку продуктів. 
55. Автоматизоване робоче місце адміністратора відділу про-

дажу. 
56. Комп’ютерне моделювання простого збуту за постійного 

попиту. 
57. Комп’ютерне моделювання простого збуту за змінного попиту. 
58. Комп’ютерне моделювання збуту, обмеженого кількістю 

товару. 
59. Комп’ютерне моделювання збуту, обмеженого кількістю 

покупців. 
60. Комп’ютерне моделювання збуту, пропорційного кількості 

покупців і кількості товару, що є у продажу. 
61. Комп’ютерне моделювання динаміки цін на фінансовому 

ринку. 
62. Комп’ютерне моделювання операцій з цінними паперами. 
63. Комп’ютерна підтримка раціональної цінової політики за 

змінного попиту. 
64. Комп’ютерна підтримка дій продавця на олігопольному 

ринку. 
65. Комп’ютерне моделювання руху капіталу під час кредит-

но-депозитних операцій. 
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Блок «Інформаційні системи в обліку,  
контролі та аудиті» 

66. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту 
необоротних активів підприємства (установи). 

67. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту 
нематеріальних активів підприємства (установи). 

68. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту 
фінансових інвестицій підприємства (установи). 

69. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту 
дебіторської заборгованості підприємства (установи). 

70. Автоматизоване оброблення інформації з обліку наявності 
та руху виробничих запасів на складах підприємства (установи). 

71. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту 
реалізації готової продукції підприємства. 

72. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту 
товарів у торгівлі. 

73. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту 
товарів на комісії. 

74. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту 
касових операцій підприємства (установи). 

75. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту 
операцій на відкритих підприємством (установою) в банках ра-
хунках. 

76. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту 
розрахунків з контрагентами підприємства (установи). 

77. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту 
розрахунків по податках підприємства (установи). 

78. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту 
розрахунків по обов’язкових платежах підприємства (установи). 

79. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту 
податкових зобов’язань та податкового кредиту. 

80. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту 
розрахунків по соціальному страхуванню. 

81. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту 
розрахунків по пенсійному забезпеченню. 

82. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту 
операцій по нарахуванню заробітної плати персоналу підпри- 
ємства. 

83. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту 
операцій по нарахуванню утримань із заробітної плати персоналу 
підприємства (установи). 
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84. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту 
розрахунків по нарахованих дивідендах та інших виплатах. 

85. Автоматизоване оброблення інформації з обліку й аудиту 
доходів і результатів діяльності підприємства (установи). 

Блок «Інформаційні системи в органах  
державного управління» 

86. Інформаційна система районного відділу статистики. 
87. Комп’ютерні технології вирішення регламентних завдань 

у Державному комітеті статистики. 
88. Автоматизація збирання інформації в органах статистики. 
89. Формування, підтримка та використання загальнодержав-

них класифікаторів. 
90. Автоматизоване оброблення даних під час перепису насе-

лення. 
91. Використання OLAP-технологій для широкого користувача. 
92. Міжнародна система обміну статистичною інформацією. 
93. Інформаційна система організації підтримки користувачів 

у державному управлінні. 
94. Автоматизована система обміну статистичними даними в 

державному управлінні. 
95. Комп’ютерні технології інтеграції статистичних даних. 

Захист курсового проекту 

Курсовий проект захищається перед комісією у складі 3—4 ви-
кладачів кафедри ІСЕ за безпосередньої участі керівника проекту. 

У результаті захисту курсовий проект оцінюється за чотири-
бальною системою. На оцінку впливають глибина, змістовність і 
манера захисту, тобто якість розробленого проекту і його оформ-
лення. Позитивна оцінка заноситься до залікової книжки.  
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Додаток 1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра інформаційних систем в економіці 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

з дисципліни  _________________________________________________  
(назва дисципліни) 

на тему ______________________________________________________  

 ____________________________________________________________  
(назва теми) 

студента(ки)_________курсу__________групи _____________________  
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