
6 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Упродовж останніх двох десятків 
років стрімко розвивається сфера на-
дання послуг: створюються нові під-
приємства, збільшуються робочі міс-
ця, розширюються галузі надання по-
слуг, зокрема надання послуг з ремон-
ту комп’ютерної техніки [1]. 
Методологія обліку надання послуг 
багато в чому визначає ефективність 
функціонування підприємства у по-
точний час та у майбутньому, що впли-
ває на дохід підприємства. В наш час 
автоматизувати облік стало необхід-
ним для підвищення діяльності під-
приємства в цілому. При впроваджен-
ні комп’ютерних інформаційних облі-
кових систем на підприємствах, що 
базуються на сучасних інформаційних 
технологіях, працівники стикаються з 
великою кількістю переваг. Створення 
або впровадження цих систем на під-

приємстві залишається однією з акту-
альних у світі [2].

Розроблена комп’ютерна програма 
для ведення обліку послуг ремонту 
комп’ютерної техніки призначена для 
зберігання та систематизації даних 
щодо заявок на надання послуг ремон-
ту комп’ютерної техніки, які надходять 
до підприємства. Метою розробки 
програми є створення інформаційної 
технології для ведення обліку послуг 
ремонту, полегшення пошуку інфор-
мації та отримання систематизованих 
даних на основі заданого принципу. 

Код програми складено на базі тех-
нології Windows Forms в середовищі 
розробки програмного забезпечення 
Microsoft Visual Studio Community 2019. 
При реалізації програми використову-
вались такі елементи: dataGridView, 
button, label, menuStrip, textBox [3].

ПРОГРАМА ДЛЯ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ПОСЛУГ РЕМОНТУ 
КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

Емінов Р. М. 
студент 4 курсу бакалаврату Мелітопольський державний педагогічний 
університет імені Богдана Хмельницького

Анотація. Розроблена програма ведення обліку послуг ремонту комп’ютерної 
техніки. Код програми складено на базі технології Windows Forms в середовищі 
розробки програмного забезпечення Microsoft Visual Studio Community 2019. Про-
грама дозволяє заносити інформацію у базу даних про заявки для надання послуг 
ремонту комп’ютерної техніки, що надійшли. Внесену інформацію можна систе-
матизувати за певним принципом. Програма є інформаційною технологією для 
полегшення пошуку та отримання даних про заявки на послуги ремонту 
комп’ютерної техніки, їх тип, статус виконання, заплановану дату виїзду май-
стера. Також програмою передбачається отримання статистики опрацьованих 
та активних заявок на ремонт загалом та для кожного майстра окремо.

Ключові слова: програма, облік, база даних, аналіз, ремонт комп’ютерів.
Keywords:  program, accounting, database, analysis, repair of computers.



 7 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT  №28

Програма містить два основних бло-
ки: «Заявки» та «Майстри». Перемикан-
ня між блоками здійснюється за допо-
могою вибору користувачем відповід-
ного пункту у вкладці «Вид». Запуск 
програми відбувається за допомогою 
виконуваного файлу «Accounting for re-
pair services.exe», який виводить на 
екран перший блок програми «Заявки» 
(рис.1). Дані програми зберігаються у 
базі даних MS Access, яка знаходиться у 
папці с виконуваним файлом.

Перший блок програми. Дані про 
раніше існуючі заявки завантажують-
ся із бази даних та відображаються у 
елементі dataGridView. Таблиця має 
дев’ять стовбців:

• порядковий номер заявки;
• прізвище, ім’я замовника отри-

мання послуги ремонту;
• дату та час оформлення заявки;

• адресу замовника;
• контактний телефон замовника;
• тип послуги, що надається;
• запланована дата та час прибуття 

майстра до замовника;
• прізвище, ім’я майстра, який при-

значений для надання послуги;
• статус виконання заявки.
Для додавання нової, редагування 

або видалення поточної (виділеної) за-
явки користувачу необхідно натисну-
ти на вкладу «Файл», навести мишею 
на пункт «Заявка» у списку, що від-
крився та обрати відповідний пункт 
для виконання дії (рис.2). Для дода-
вання та редагування інформації про 
заявку відкривається додаткове вікно з 
елементами для вводу або редагування 
даних.

Другий блок програми. Натиснувши 
на вкладку «Вид» та обравши відповід-
ний пункт у списку,  що відкриється, 
користувач може перейти до другого 
блоку програми (рис.3).

Таблиця у цьому блоці програми 
має сім стовбців:

• id майстра;
• прізвище та ім’я майстра;
• стаж роботи майстра;
• спеціалізація майстра;
• кількість активних (неопрацьова-

них) заявок;

«Головне вікно програми» рисунок 1

«Управління записами про заявки» рису-
нок 2
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• кількість завершених заявок;
• кількість скасованих заявок.
Додавання, редагування та вида-

лення запису про майстра виконується 
аналогічним чином, як і записи про 
заявку. 

При додаванні нової заявки про-
грама пропонує призначити на її ви-
конання тільки тих майстрів, спеціалі-
зація яких відповідає типу послуги. 
Використовуючи сортування рядків за 
потрібним стовбцем можна отримати 
систематизовану інформацію за пев-
ним значенням обраного стовбця. Для 
цього потрібно натиснути на заголо-
вок стовбця і заявки впорядкуються за 
вказаною властивістю. 

При створенні заявки її статусу за 
замовчуванням присвоюється значен-
ня «Заплановано». Після завершення 
надання послуги користувач змінює 
статус на «Виконано» або «Скасова-
но». У другому блоці програми вико-
нується автоматичний підрахунок ак-
тивних заявок, завершених та скасова-
них для кожного майстра, що дозволяє 

отримувати актуальну інформацію 
про зайнятість майстрів та підбивати 
підсумки про кількість успішних та 
скасованих наданих послуг. Для завер-
шення роботи з програмою із збере-
женням нових даних необхідно у 
вкладці «Файл» натиснути на пункт 
«Зберегти дані» та завершити роботу.
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«Другий блок програми» рисунок 3


