
 

АНОТАЦІЯ 

В сучасному світі тенденцією в використанні засобів автоматизації 

процесів управління персоналом стає створення єдиної централізованої 

інформаційної системи управління персоналом, яка служить ефективним 

засобом для автоматизації роботи відділу кадрів. Єдина система дозволяє 

вводити дані однократно та, в подальшому, використовувати їх в різних  видах 

кадрових операцій та обліку. В централізованій автоматизованій системі 

підтримується єдине інформаційне середовище, що надає можливість 

сформувати узагальнені звіти та отримати необхідну інформацію. 

Метою проєкту є вивчення існуючих систем документообігу та розробка 

власної реалізації. В роботі було розлянуто існуючі аналоги, які 

використовуються по всьому світу, на основі яких було сформовано мінімальні 

вимоги до системи. В результаті досліджень була отримана інформація щодо 

недоліків існуючих систем. 

Результати дипломного проекту мають практичне застосування для відділу 

кадрів НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

Ключові слова: АІС, БД, ЄІС, ВКД, ПТК, КЗпП, ЕОМ. 

Розмір пояснювальної записки – 60 аркушів, містить 10 ілюстрацій, 3 

таблиці, 3 додатки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

In the modern world, the tendency to use the means of automation of personnel 

management processes is the creation of a unified centralized information management 

system for personnel, which serves as an effective means for automating the work of 

the HR department. The only system allows you to enter data once and in the future, 

use it in various types of personnel operations and accounting. In the centralized 

automated system, a single information environment is supported, which provides the 

opportunity to formulate summary reports and obtain the necessary information. 

The purpose of the project is to study the existing systems of document circulation and 

develop their own implementation. Existing analogs were used in the work, which were 

used all over the world, on the basis, of which were formed the minimum requirements 

for the system. As a result, of the research information was received about the 

shortcomings of existing systems. 

The results of the diploma project have practical application for the personnel 

department of NTUU KPI named after Igor Sikorsky. 
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The size of the explanatory note is 60 sheets, contains 10 illustrations, 3 tables, 3 

attachments. 


