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ЗАСТОСУВАННЯ MICROSOFT EXCEL
Б РОЗРАХУНКАХ ВАРТОСТІ ОХОРОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Останнім часом все актуальніше постає
питання застосування сучасних комп'ютер-
них технологій в різних напрямках гумані-
тарної науки. Для більшості з них подібний
процес виступає не лише далекою перспек-
тивою, а прямою необхідністю, що дозволяє
покращити, спростити й певним чином ав-
томатизувати дослідницькі роботи. Зокрема,
хотілося б зупинитися на інтеграції комп'ю-
терних технологій в археологічну науку. Ос-
танніми роками вже здійснювалися окремі
розробки програм саме для археологічних до-
сліджень. Неодноразово виходили публікації
про застосування існуючого програмного за-
безпечення з метою систематизації, збережен-
ня та реконструкції археологічного матеріалу.

Дана публікація лише опосередковано сто-
суватиметься класичного змісту археологіч-
них досліджень, а саме економічного боку пи-
тання — кошторисних розрахунків.

Згідно з чинним Законодавством Украї-
ни, під час проведення різних видів будівель-
них робіт, що можуть привести до руйнації
археологічних об'єктів, необхідне здійснення
охоронних та рятівних досліджень на даній
території. їх замовником може бути фізична
чи юридична особа. Саме вона повинна за-
безпечити фінансовий бік рятівних дослід-
жень.

Процес підрахунку вартості виконаної ро-
боти, хоча і нескладний, але інколи забирає
значну кількість часу, використання якого мож-
на спрямувати на вирішення більш важли-
вих питань вже суто наукового характеру. Для
кращого розуміння проблеми необхідно ко-
ротко ознайомитися із самим кошторисом-
калькуляцією. Оцінювання послуг на скла-
дання проектів охоронних зон здійснюється
згідно із цілою низкою критеріїв. Воно вклю-
чає перелік робіт, що супроводжують охо-
ронні дослідження: від попереднього вивчен-
ня пам'ятки за різними джерелами до безпо-
середньо польових та камеральних робіт, із
подальшим укладанням звіту. Також врахову-
ються проміжні етапи роботи та ряд харак-
теристик, що стосуються рівня збереженості
пам'ятки, кліматичних ,умов, необхідності до-

даткових робіт чи особливостей місця про-
ведення робіт та ін. Для зручності підрахун-

ків кошторис розроблено у вигляді таблиці.
Сам процес полягає у виборі відповідних да-
них з неї та проведенні на їх основі розра-
хунків зазначених сум. Це не викликає нія-
ких особливих проблем. Останні виникають
піц час врахування коефіцієнтів, які знову ж
таки визначаються згідно із кошторисом і вра-
ховують окремі особливості робіт, що прово-
дяться.

Існуюче на сьогодні програмне забезпе-
чення дозволяє значно спростити процес під-
рахунку шляхом використання можливостей
редактора електронних таблиць Microsoft Ex-
cel 2000, зокрема, застосування його функцій
та створення макросів. Останні, разом із по-
в'язаними з ними елементами керування (ство-
реними через меню "Вид | Панель инстру-
ментов | Формы", або ж у режимі конструк-
тора Visual Basic), взагалі, відіграють в даній
розробці провідну роль. Саме на основі їх ви-
користання вона й побудована.

Пропонований варіант є книгою Micro-
soft Excel, що складається із 7 сторінок. Дві
з них відводяться для збереження базової ін-
формації, на основі якої проводяться розра-
хунки. З даною метою зручніше створити таб-
лиці, де знаходитимуться дані про види ро-
біт, їх обсяги та ціни за виконання, тобто
зміст кошторису-калькуляції. Одну сторінку
оформлено у вигляді інформації про дану
книгу Excel. При бажанні її можна доповни-
ти, на зразок запропонованої: ілюстраціями
археологічних знахідок, розкопів та інше
(рисі) . Окрім того, подібним чином можна
оформити повністю всю книгу, для більш кра-
щого сприйняття користувачем-археологом.

Три сторінки відведеш для створення ак-
тивного меню, яке є рядом запитань та за-
пропонованих відповідей. Відповідно: перша
— для попередніх робіт (рис.2), друга — для
польових та камеральних, третя — для фото-
фіксації та складання звіту. Користувач оби-
рає "мишкою" необхідний варіант. Відразу ж
після цього поряд висвітлюється вартість заз-
начених робіт. В кінці кожної сторінки під-
раховується загальна вартість робіт по дано-
му пункту. Аналогічним чином відбуваються

розрахунки й на двох інших сторінках. Під
кінець останньої — висвітлюється сума за
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весь комплекс робіт. Для цього доцільно ско-
ристатися формулою Excel "СУММ". 3 ме-
тою зручності користування запропонованим
кошторисом варто створити кнопку й пов'я-
заний із нею макрос, що знищувала б ре-
зультати попередніх та проміжних розрахун-
ків. Також не заважатиме й кнопка переходу
до наступної сторінки розрахунків. На пер-
шій сторінці даний варіант кошторису міс-
тить теж дві кнопки — "Розпочати розрахун-
ки" та "Заміна старих цін". Перша дозволить
перейти безпосередньо до розрахунку варто-
сті робіт по першому пункту. Інша забезпе-
чує користувачу можливість, в разі необхід-
ності, замінити старі ціни по основних видах
робіт, записаних в таблицях.

Важливе значення у стосунках між за-
мовником та організацією, що виконувала ря-
тувальні чи охоронні дослідження, надається
економічній звітності у вигляді звіту-рахун-
ку. З цією метою на останній сторінці ство-
рюється, згідно із визначеним зразком, раху-

нок, в який у процесі розрахунків автома-
тично заносяться проміжні та кінцеві дані.
Тобто, після завершення розрахунку вартості
робіт необхідно лише натиснути "мишкою"
кнопку "Показати рахунок", і він з'явиться
на екрані. Залишається ввести у нього окре-
мі дані, що стосуються назви об'єкта, замов-
ника, й, натиснувши "мишкою" на кнопку 'Роз-
друкувати", отримати рахунок на папері.

Таким чином, довготривалий і досить мо-
нотонний процес розрахунку вартості архео-
логічних робіт можна реалізувати протягом
декількох хвилин, не гаючи час на інколи ко-
піткі математичні розрахунки та складання
рахунку. Варто також розглянути перспекти-
ви даної розробки у плані прогнозування вар-
тості робіт. Замовник, надавши попередні
дані, відразу зможе отримати відомості про фі-
нансові витрати на забезпечення проведення
археологічних досліджень. Це дає змогу за-
побігти різним неприємностям юридичного
плану у стосунках замовника і виконавця
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