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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ 

РІШЕНЬ ПРО ВІДРЯДНУ ОПЛАТУ ПРАЦІ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ АВТОТРАНСПОРТУ  

Кудряшова О.В., Білоус І.В. 

Чернігівський національний технологічний університет 

Потреба врахування при прийнятті управлінських рішень значної кі-

лькості даних ускладнює процедуру вибору правильного рішення. За-

звичай  це пов'язано зі складнощами, що виникають під час збору акту-

альної інформації. Обсяг даних, які надходять, стрімко збільшується, 

що призводить до змін в способах і методах аналізу інформації та вима-

гає автоматизації процесу обробки, вивчення даних та інтелектуалізації 

управлінських процесів, тобто  проектування  та  впровадження ефекти-

вних методів для прийняття рішень за допомогою інтелектуальних  ав-

томатизованих систем. Саме за допомогою автоматизованих систем під-

тримки прийняття рішень постає можливість  порівнювати альтернати-

вні варіанти рішень та обирати з них, використовуючи програмно-обчи-

слювальні засоби [1].  
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Для кожного підприємства потреби в системі прийняття рішень є рі-

зними, зазвичай інформація про роботу даних систем  не поширюється 

у відкритих ресурсах. Їх основним завданням є збір інформації, обробка 

та прийняття рішень на основі певного алгоритму, моделі, нейронної 

мережі та ін. [2]. Найбільш поширеним методом є побудова математич-

ної моделі. Саме цей спосіб підходить для автоматизації підтримки 

прийняття рішень про відрядну оплату праці на підприємствах автотра-

нспорту. Оскільки основною частиною є саме модель, перейдемо до 

опису її створення.  

Для побудови моделі спочатку необхідно визначити проблему. Ви-

явлено декілька, а саме:   

1 зі збільшенням кількості працівників та замовлень необхідна ве-

лика кількість людських ресурсів для їх обробки; 

2 людський фактор призводить до значного відсотку похибки в 

прийнятті рішень про відрядну оплату праці, тобто бувають випадки 

коли робота не була виконана або ж працівник сфальсифікував дані, від-

повідно ці кошти не повинні бути оплачені робітнику, інакше підпри-

ємство зазнає втрат; 

3 для залучення нових працівників необхідно надавати кошти від-

разу за виконану роботу, при цьому постає проблема визначення корек-

тного об’єму виконаних робіт; 

4 немає статистики в режимі реального часу для відстеження роботи.  

Зважаючи на [3], побудовано схему роботи системи підтримки прий-

няття рішень, яку зображено на рисунку 1.1. 

 
Рисунок 1.1 –  Схема роботи системи підтримки прийняття рі-

шень про відрядну оплату праці на підприємствах автотранспорту 
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Наступний етап – побудова багатофакторної моделі. Тобто на да-

ному етапі постає завдання зрозуміти, як в режимі реального часу ви-

значити, яка поїздка повинна бути оплачена, а яка ні. 

Для вирішенні даної задачі створимо модель динамічного програму-

вання, тобто поділимо модель за критеріями і на основі результатів кри-

теріїв будемо приймати рішення. Якщо оплата підходить хоча б під 

один з множини критеріїв, то система приймає рішення не платити від-

разу, а чекати 72 години. Якщо за цей час надійде оплата від клієнта 

система дозволить оплату, в інакшому випадку на оплаті буде постав-

лена мітка «відхилено». 

На рисунку 1.2 зображено алгоритм визначення стану оплати при на-

дходженні нової роботи  робітника з підрахунком одного з порогових 

значень критеріїв. 

 
Рисунок 1.2 – Визначення стану оплати при надходженні нової 

роботи  робітника з підрахунком одного з порогових значень критеріїв 

 

Розглянемо кожен блок моделі рисунку 1.2: 

(1) 𝑘𝑖- кількість виконаних робіт за годину і-им працівником, де 1 <
𝑖 ≤ 𝑛,  𝑛 Є 𝑁, n -  кількість працівників. Середня кількість виконаних 

робіт  за час t i-м працівником визначається т.ч.: 
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      �̅�𝑖 =
∑ 𝑘𝑖

𝑡𝑇
𝑡=1

𝑇
,                                          (1.1) 

де t – час роботи і-го працівника. 

(2) Для визначення границі, що визначає можливість виплат робіт-

нику. Проведемо сортування за зростанням середніх кількостей викона-

них робіт за час t всіх працівників: �̅�0 ≤ �̅�1 ≤ �̅�2 ≤ ⋯ ≤ �̅�𝑛−1 (вважаємо, 

що �̅�𝑛−1 = �̅�𝑛). 

Знаходимо номер перцентіля 𝑛𝑝𝑗 за формулою: 

 𝑛𝑝𝑗 =
𝑗(𝑛+1)

100
 ,                                        (1.2) 

 для даного випадку j = 99, отже  

 𝑛𝑝𝑗 =
99(𝑛+1)

100
                                          (1.3) 

Якщо  𝑛𝑝99  ∈  𝑍, то значення перцентиля 𝑝99 буде дорівнювати ве-

личині елемента ряда, що має накопичену частоту S, яка дорівнює но-

меру перцентіля. 

Якщо  𝑛𝑝99  ∉  𝑍, то перцентиль 𝑝99 знаходиться в межах двух спос-

тережень. Значенням перцентіля буде сума, що складається з елемента, 

для якого накомичена частота дорівнює сумі цілого значення номера пе-

рцентіля та різниці між значенням цього елементу і значенням наступ-

ного елемента, що помножений на нецілу частину номера перцентіля.  

(3) Отже, верхню границя значення виплат у випадку  𝑛𝑝99  ∉  𝑍 до-

рівнює 

  �̅�𝑛𝑝99 = �̅�[𝑛𝑝99] + (𝑘[𝑛𝑝99] + 1 − 𝑘[𝑛𝑝99]) ∗ {𝑛𝑝99},        (1.4) 

де:  {𝑛𝑝99} – ціла частина перцентіля; 

[𝑛𝑝99] – дробова частина перцентіля. 

(4)Для визначення статусу транзакції необхідно порівняти кількість 

виконаних робіт за годину і-им працівником та верхню границя зна-

чення виплат,  у випадку коли �̅�𝑖 ≥ �̅�𝑛𝑝99, до даної роботи ставиться мі-

тка 0 (m = 0), якщо ж �̅�𝑖 ≤ �̅�𝑛𝑝99, m = 1, означає, що кошти будуть нара-

ховані.  

Отже, було побудовано модель прийняття рішень на основі визначе-

них критеріїв, що з використанням порогових значень,  які підрахову-

ються в режимі реального часу, визначає статус кожної виконаної ро-

боти. Побудована інформаційна система дозволяє автоматично отриму-

вати дані про виконану роботу та приймати рішення виконувати моме-

нтальну оплату коштів чи ні, що дозволить покращити якість сервісу 

для працівників. 
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