
Завдання до написання курсової роботи для спеціальності 5.03050201 «Інформаційна 
діяльність підприємства» (4 семестр) 
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діяльності 

Дисципліна: «Інформаційна діяльність підприємства» 
 
 
Завдання отримав  студент(ка)  _______________________   групи 21-ІД 
 
Дата видачі __________ 201__ року 
Дата здачі    __________ 201__ року                 Керівник _____________ Балюк В. О. 
 
 
 
1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності магазину комп’ютерної техніки: 
Передбачити створення наступних таблиць: код товару, назва товару, 
код виробника, найменування виробника, адреса виробника, код 
надходження, дата надходження товару, ціна, кількість. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач.  
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1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності магазину меблів: 
Передбачити створення наступних таблиць: код товару, назва товару, 
код виробника, найменування виробника, адреса виробника, код 
надходження, дата надходження товару, ціна, кількість. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач.  
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Дата видачі __________ 201__ року 
Дата здачі    __________ 201__ року                 Керівник _____________ Балюк В. О. 
 
 
 
1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності квіткового салону: 
Передбачити створення наступних таблиць: код товару, назва товару, 
код виробника, найменування виробника, адреса виробника, код 
надходження, дата надходження товару, ціна, кількість. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач.  
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1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності косметичного салону: 
Передбачити створення наступних таблиць: код майстра, прізвище 
майстра, код клієнта, прізвище клієнта, паспортні дані клієнта, адреса 
клієнта, код послуги, дата послуги, послуги, вартість послуги. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач.  
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Завдання отримав  студент(ка)  _______________________   групи 21-ІД 
 
Дата видачі __________ 201__ року 
Дата здачі    __________ 201__ року                 Керівник _____________ Балюк В. О. 
 
 
 
1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності магазину одягу: 
Передбачити створення наступних таблиць: код товару, назва товару, 
код виробника, найменування виробника, адреса виробника, код 
надходження, дата надходження товару, ціна, кількість. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач.  
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Дисципліна: «Інформаційна діяльність підприємства» 
 
 
Завдання отримав  студент(ка)  _______________________   групи 21-ІД 
 
Дата видачі __________ 201__ року 
Дата здачі    __________ 201__ року                 Керівник _____________ Балюк В. О. 
 
 
 
1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності магазину спорттоварів: 
Передбачити створення наступних таблиць: код товару, назва товару, 
код виробника, найменування виробника, адреса виробника, код 
надходження, дата надходження товару, ціна, кількість. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач.  
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Завдання отримав  студент(ка)  _______________________   групи 21-ІД 
 
Дата видачі __________ 201__ року 
Дата здачі    __________ 201__ року                 Керівник _____________ Балюк В. О. 
 
 
 
1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності ресторану: 
Передбачити створення наступних таблиць: код страви, назва страви, 
ціна страви, код клієнта, прізвище, ім'я та по батькові клієнта, адреса 
клієнта, код замовленої страви, кількість замовлених страви, день 
доставки замовлення. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач.  



Завдання до написання курсової роботи для спеціальності 5.03050201 «Інформаційна 
діяльність підприємства» (4 семестр) 

 
Аграрний коледж  управління і права ПДАА 

Циклова комісія математики, комп’ютерних технологій та інформаційної 
діяльності 

Дисципліна: «Інформаційна діяльність підприємства» 
 
 
Завдання отримав  студент(ка)  _______________________   групи 21-ІД 
 
Дата видачі __________ 201__ року 
Дата здачі    __________ 201__ року                 Керівник _____________ Балюк В. О. 
 
 
 
1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності працівників банку: 
Передбачити створення наступних таблиць: код робітника, прізвище та 
ініціали робітника, паспортні дані робітника, дата народження 
робітника, адреса робітника, код підрозділу, назва підрозділу, керівник 
підрозділу, код призначення, дата призначення на роботу, місячна ставка. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач.  



Завдання до написання курсової роботи для спеціальності 5.03050201 «Інформаційна 
діяльність підприємства» (4 семестр) 

 
Аграрний коледж  управління і права ПДАА 

Циклова комісія математики, комп’ютерних технологій та інформаційної 
діяльності 

Дисципліна: «Інформаційна діяльність підприємства» 
 
 
Завдання отримав  студент(ка)  _______________________   групи 21-ІД 
 
Дата видачі __________ 201__ року 
Дата здачі    __________ 201__ року                 Керівник _____________ Балюк В. О. 
 
 
 
1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності аптеки: 
Передбачити створення наступних таблиць: код товару, назва товару, 
код виробника, найменування виробника, адреса виробника, код 
надходження, дата надходження товару, ціна, кількість. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач.  



Завдання до написання курсової роботи для спеціальності 5.03050201 «Інформаційна 
діяльність підприємства» (4 семестр) 

 
Аграрний коледж  управління і права ПДАА 

Циклова комісія математики, комп’ютерних технологій та інформаційної 
діяльності 

Дисципліна: «Інформаційна діяльність підприємства» 
 
 
Завдання отримав  студент(ка)  _______________________   групи 21-ІД 
 
Дата видачі __________ 201__ року 
Дата здачі    __________ 201__ року                 Керівник _____________ Балюк В. О. 
 
 
 
1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності магазину іграшок: 
Передбачити створення наступних таблиць: код товару, назва товару, 
код виробника, найменування виробника, адреса виробника, код 
надходження, дата надходження товару, ціна, кількість. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач.  



Завдання до написання курсової роботи для спеціальності 5.03050201 «Інформаційна 
діяльність підприємства» (4 семестр) 

 
Аграрний коледж  управління і права ПДАА 

Циклова комісія математики, комп’ютерних технологій та інформаційної 
діяльності 

Дисципліна: «Інформаційна діяльність підприємства» 
 
 
Завдання отримав  студент(ка)  _______________________   групи 21-ІД 
 
Дата видачі __________ 201__ року 
Дата здачі    __________ 201__ року                 Керівник _____________ Балюк В. О. 
 
 
 
1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності магазину побутової техніки: 
Передбачити створення наступних таблиць: код товару, назва товару, 
код виробника, найменування виробника, адреса виробника, код 
надходження, дата надходження товару, ціна, кількість. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач.  



Завдання до написання курсової роботи для спеціальності 5.03050201 «Інформаційна 
діяльність підприємства» (4 семестр) 

 
Аграрний коледж  управління і права ПДАА 

Циклова комісія математики, комп’ютерних технологій та інформаційної 
діяльності 

Дисципліна: «Інформаційна діяльність підприємства» 
 
 
Завдання отримав  студент(ка)  _______________________   групи 21-ІД 
 
Дата видачі __________ 201__ року 
Дата здачі    __________ 201__ року                 Керівник _____________ Балюк В. О. 
 
 
 
1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності магазину мобільних телефонів: 
Передбачити створення наступних таблиць: код товару, назва товару, 
код виробника, найменування виробника, адреса виробника, код 
надходження, дата надходження товару, ціна, кількість. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач.  



Завдання до написання курсової роботи для спеціальності 5.03050201 «Інформаційна 
діяльність підприємства» (4 семестр) 

 
Аграрний коледж  управління і права ПДАА 

Циклова комісія математики, комп’ютерних технологій та інформаційної 
діяльності 

Дисципліна: «Інформаційна діяльність підприємства» 
 
 
Завдання отримав  студент(ка)  _______________________   групи 21-ІД 
 
Дата видачі __________ 201__ року 
Дата здачі    __________ 201__ року                 Керівник _____________ Балюк В. О. 
 
 
 
1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності магазину будівельних товарів: 
Передбачити створення наступних таблиць: код товару, назва товару, 
код виробника, найменування виробника, адреса виробника, код 
надходження, дата надходження товару, ціна, кількість. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач.  



Завдання до написання курсової роботи для спеціальності 5.03050201 «Інформаційна 
діяльність підприємства» (4 семестр) 

 
Аграрний коледж  управління і права ПДАА 

Циклова комісія математики, комп’ютерних технологій та інформаційної 
діяльності 

Дисципліна: «Інформаційна діяльність підприємства» 
 
 
Завдання отримав  студент(ка)  _______________________   групи 21-ІД 
 
Дата видачі __________ 201__ року 
Дата здачі    __________ 201__ року                 Керівник _____________ Балюк В. О. 
 
 
 
1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності  продуктового  магазину: 
Передбачити створення наступних таблиць: код товару, назва товару, 
код виробника, найменування виробника, адреса виробника, код 
надходження, дата надходження товару, ціна, кількість. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач.  



Завдання до написання курсової роботи для спеціальності 5.03050201 «Інформаційна 
діяльність підприємства» (4 семестр) 

 
Аграрний коледж  управління і права ПДАА 

Циклова комісія математики, комп’ютерних технологій та інформаційної 
діяльності 

Дисципліна: «Інформаційна діяльність підприємства» 
 
 
Завдання отримав  студент(ка)  _______________________   групи 21-ІД 
 
Дата видачі __________ 201__ року 
Дата здачі    __________ 201__ року                 Керівник _____________ Балюк В. О. 
 
 
 
1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності книжкового магазину: 
Передбачити створення наступних таблиць: код книги, назва книги, 
автор книги, видавництво, вартість книги, код читача, прізвище читача, 
адреса читача, паспортні дані читача, код замовлення, дата видачі книги, 
дата повернення книги. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач.  



Завдання до написання курсової роботи для спеціальності 5.03050201 «Інформаційна 
діяльність підприємства» (4 семестр) 

 
Аграрний коледж  управління і права ПДАА 

Циклова комісія математики, комп’ютерних технологій та інформаційної 
діяльності 

Дисципліна: «Інформаційна діяльність підприємства» 
 
 
Завдання отримав  студент(ка)  _______________________   групи 21-ІД 
 
Дата видачі __________ 201__ року 
Дата здачі    __________ 201__ року                 Керівник _____________ Балюк В. О. 
 
 
 
1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності туристичної агенції: 
Передбачити створення наступних таблиць: код працівника, прізвище 
працівника, код клієнта, прізвище клієнта, код країни, країна, дата 
замовлення путівки, ціна, кількість. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач.  



Завдання до написання курсової роботи для спеціальності 5.03050201 «Інформаційна 
діяльність підприємства» (4 семестр) 

 
Аграрний коледж  управління і права ПДАА 

Циклова комісія математики, комп’ютерних технологій та інформаційної 
діяльності 

Дисципліна: «Інформаційна діяльність підприємства» 
 
 
Завдання отримав  студент(ка)  _______________________   групи 21-ІД 
 
Дата видачі __________ 201__ року 
Дата здачі    __________ 201__ року                 Керівник _____________ Балюк В. О. 
 
 
 
1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності складу товарів: 
Передбачити створення наступних таблиць: код складу, назва складу, 
завідувач складом, адреса завідувача, код товару, назва товару, кількість 
товару, одиниці виміру, категорія (взуття, верхній одяг тощо), ціна, код 
поставки, дата поставки, кількість поставленого товару. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач.  



Завдання до написання курсової роботи для спеціальності 5.03050201 «Інформаційна 
діяльність підприємства» (4 семестр) 

 
Аграрний коледж  управління і права ПДАА 

Циклова комісія математики, комп’ютерних технологій та інформаційної 
діяльності 

Дисципліна: «Інформаційна діяльність підприємства» 
 
 
Завдання отримав  студент(ка)  _______________________   групи 21-ІД 
 
Дата видачі __________ 201__ року 
Дата здачі    __________ 201__ року                 Керівник _____________ Балюк В. О. 
 
 
 
1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності рекламної компанії: 
Передбачити створення наступних таблиць: код послуги, назва послуги, 
код працівника, що надає послуги, прізвище працівника, адреса працівника, 
код замовлення послуги, дата замовлення послуги, ціна, кількість. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач.  



Завдання до написання курсової роботи для спеціальності 5.03050201 «Інформаційна 
діяльність підприємства» (4 семестр) 

 
Аграрний коледж  управління і права ПДАА 

Циклова комісія математики, комп’ютерних технологій та інформаційної 
діяльності 

Дисципліна: «Інформаційна діяльність підприємства» 
 
 
Завдання отримав  студент(ка)  _______________________   групи 21-ІД 
 
Дата видачі __________ 201__ року 
Дата здачі    __________ 201__ року                 Керівник _____________ Балюк В. О. 
 
 
 
1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності медичного центру: 
Передбачити створення наступних таблиць: код послуги, назва послуги, 
код працівника, що надає послуги, прізвище працівника, посада працівника, 
код замовлення послуги, дата замовлення послуги, ціна, кількість. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач.  



Завдання до написання курсової роботи для спеціальності 5.03050201 «Інформаційна 
діяльність підприємства» (4 семестр) 

 
Аграрний коледж  управління і права ПДАА 

Циклова комісія математики, комп’ютерних технологій та інформаційної 
діяльності 

Дисципліна: «Інформаційна діяльність підприємства» 
 
 
Завдання отримав  студент(ка)  _______________________   групи 21-ІД 
 
Дата видачі __________ 201__ року 
Дата здачі    __________ 201__ року                 Керівник _____________ Балюк В. О. 
 
 
 
1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності ювелірного магазину: 
Передбачити створення наступних таблиць: код товару, назва товару, 
код виробника, найменування виробника, адреса виробника, код 
надходження, дата надходження товару, ціна, кількість. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач.  



Завдання до написання курсової роботи для спеціальності 5.03050201 «Інформаційна 
діяльність підприємства» (4 семестр) 

 
Аграрний коледж  управління і права ПДАА 

Циклова комісія математики, комп’ютерних технологій та інформаційної 
діяльності 

Дисципліна: «Інформаційна діяльність підприємства» 
 
 
Завдання отримав  студент(ка)  _______________________   групи 21-ІД 
 
Дата видачі __________ 201__ року 
Дата здачі    __________ 201__ року                 Керівник _____________ Балюк В. О. 
 
 
 
1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності агентства нерухомості: 
Передбачити створення наступних таблиць: код послуги, назва послуги, 
код працівника, що надає послуги, прізвище працівника, адреса працівника, 
код замовлення послуги, дата замовлення послуги, ціна, кількість. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач.  



Завдання до написання курсової роботи для спеціальності 5.03050201 «Інформаційна 
діяльність підприємства» (4 семестр) 

 
Аграрний коледж  управління і права ПДАА 

Циклова комісія математики, комп’ютерних технологій та інформаційної 
діяльності 

Дисципліна: «Інформаційна діяльність підприємства» 
 
 
Завдання отримав  студент(ка)  _______________________   групи 21-ІД 
 
Дата видачі __________ 201__ року 
Дата здачі    __________ 201__ року                 Керівник _____________ Балюк В. О. 
 
 
 
1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності автосалону: 
Передбачити створення наступних таблиць: код товару, назва товару, 
код виробника, найменування виробника, адреса виробника, код 
надходження, дата надходження товару, ціна, кількість. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач.  



Завдання до написання курсової роботи для спеціальності 5.03050201 «Інформаційна 
діяльність підприємства» (4 семестр) 

 
Аграрний коледж  управління і права ПДАА 

Циклова комісія математики, комп’ютерних технологій та інформаційної 
діяльності 

Дисципліна: «Інформаційна діяльність підприємства» 
 
 
Завдання отримав  студент(ка)  _______________________   групи 21-ІД 
 
Дата видачі __________ 201__ року 
Дата здачі    __________ 201__ року                 Керівник _____________ Балюк В. О. 
 
 
 
1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності весільного салону: 
Передбачити створення наступних таблиць: код товару, назва товару, 
код виробника, найменування виробника, адреса виробника, код 
надходження, дата надходження товару, ціна, кількість. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач.  



Завдання до написання курсової роботи для спеціальності 5.03050201 «Інформаційна 
діяльність підприємства» (4 семестр) 

 
Аграрний коледж  управління і права ПДАА 

Циклова комісія математики, комп’ютерних технологій та інформаційної 
діяльності 

Дисципліна: «Інформаційна діяльність підприємства» 
 
 
Завдання отримав  студент(ка)  _______________________   групи 21-ІД 
 
Дата видачі __________ 201__ року 
Дата здачі    __________ 201__ року                 Керівник _____________ Балюк В. О. 
 
 
 
1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності агрофірми: 
Передбачити створення наступних таблиць: код товару, назва товару, 
код виробника, найменування виробника, адреса виробника, код 
надходження, дата надходження товару, ціна, кількість. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач.  



Завдання до написання курсової роботи для спеціальності 5.03050201 «Інформаційна 
діяльність підприємства» (4 семестр) 

 
Аграрний коледж  управління і права ПДАА 

Циклова комісія математики, комп’ютерних технологій та інформаційної 
діяльності 

Дисципліна: «Інформаційна діяльність підприємства» 
 
 
Завдання отримав  студент(ка)  _______________________   групи 21-ІД 
 
Дата видачі __________ 201__ року 
Дата здачі    __________ 201__ року                 Керівник _____________ Балюк В. О. 
 
 
 
1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності автовокзалу: 
Передбачити створення наступних таблиць: код касира, прізвище 
касира, його дата народження, адреса касира, код пасажира, прізвище 
пасажира, паспортні дані пасажира, адреса пасажира, код рейсу, дата 
рейсу, пункт призначення, вартість квитка, кількість придбаних квитків. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач.  



Завдання до написання курсової роботи для спеціальності 5.03050201 «Інформаційна 
діяльність підприємства» (4 семестр) 

 
Аграрний коледж  управління і права ПДАА 

Циклова комісія математики, комп’ютерних технологій та інформаційної 
діяльності 

Дисципліна: «Інформаційна діяльність підприємства» 
 
 
Завдання отримав  студент(ка)  _______________________   групи 21-ІД 
 
Дата видачі __________ 201__ року 
Дата здачі    __________ 201__ року                 Керівник _____________ Балюк В. О. 
 
 
 
1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності магазину спортивного одягу: 
Передбачити створення наступних таблиць: код товару, назва товару, 
код виробника, найменування виробника, адреса виробника, код 
надходження, дата надходження товару, ціна, кількість. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач.  



Завдання до написання курсової роботи для спеціальності 5.03050201 «Інформаційна 
діяльність підприємства» (4 семестр) 

 
Аграрний коледж  управління і права ПДАА 

Циклова комісія математики, комп’ютерних технологій та інформаційної 
діяльності 

Дисципліна: «Інформаційна діяльність підприємства» 
 
 
Завдання отримав  студент(ка)  _______________________   групи 21-ІД 
 
Дата видачі __________ 201__ року 
Дата здачі    __________ 201__ року                 Керівник _____________ Балюк В. О. 
 
 
 
1. Розробити в середовищі СКБД Access базу даних (БД) для вирішення заданої економічної 
задачі. Для вирішення задачі необхідно виконати наступні дії засобами MS Access: 

 створити структури таблиць: визначити первинні та вторинні ключі для кожної з 
таблиць з метою подальшого встановлення зв’язків між ними; 

 виконати заповнення таблиць інформацією; 
 зв’язати таблиці зовнішніми ключами (один до одного, один до багатьох, багато до 

багатьох); 
 створити необхідні форми для редагування та доповнення інформації у таблицях БД; 
 створити запити для визначення рішення питань, які були поставлені в задачі; 
 створити необхідні звіти для виведення результатів вирішення задачі, які визначалися 

в умові. 
 
Контрольний приклад для складання та тестування БД повинен вміщувати не менше 50 
записів у головній таблиці.  
 
УМОВА ЗАДАЧІ: 
 
Облік діяльності залізничного вокзалу: 
Передбачити створення наступних таблиць: код касира, прізвище 
касира, його дата народження, адреса касира, код пасажира, прізвище 
пасажира, паспортні дані пасажира, адреса пасажира, код рейсу, дата 
рейсу, пункт призначення, вартість квитка, кількість придбаних квитків. 

 
2. Звіт з курсової роботи має бути виконаний у текстовому редакторі MS Word та повинен 
містити наступну інфомацію: 

  постановку задачі з записом необхідних формул для обчислення полів (результатів), 
визначення складу та форми усіх таблиць з метою отримання оптимального 
вирішення задачі; 

  зміст всіх таблиць; 
 результати вирішення задач, які отримані за допомогою запитів у вигляді таблиць БД; 
  звіти курсової роботи у відповідності до форм звітів, які розроблені у роботі. 

 
Захист курсової роботи проводиться безпосередньо за комп’ютером з показом на екрані 
монітору всього обсягу роботи та відповіддю на запитання, які ставить викладач. 


