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Метою роботи є підвищення ефективності рішень, що приймаються на етапі виконання проєктів шляхом роз-
робки інформаційної технології підтримки прийняття рішень щодо усунення ризиків та розподілу виконавців.

Підтримка прийняття рішень завжди починається з моніторингу процесів діяльності. Функціональна важли-
вість моніторингу стоїть в забезпеченні «зворотного зв’язку»: можливості виявлення потреб об’єкта управління, 
оцінки ефективності та результативності обраних методів та інструментів впливу на нього з боку суб’єкта.

Моніторинг ефективності муніципальної сфери – це систематично повторюване спостереження за якістю, 
комфортністю і доступністю послуг, ефективності роботи системи їх надання на основі єдиної системи показни-
ків при комплексному використанні інформації з різних джерел.

В роботі поставлена проблема ефективного проєктного управління на підприємстві муніципальної сфери 
та фактори що впливають на ризики реалізації проєктів. 

Розроблено структуру бази знань, що має інтерпретувати результати моделювання перебігу бізнес-процесів. 
База знань складається з декілька блоків, має ієрархічну структуру. Розроблено ієрархічну модель бази знань щодо 
моніторингу та стану бізнес-процесу, яка враховує як поточний стан бізнес-процесу, так і тенденції зміни оцінок 
стану бізнес-процесу.

Після створення бази даних та реалізації бази знань, було реалізовано програмну частину, систему керуван-
ня проєктами та прийняття рішень в муніципальній сфері. Для вирішення основного завдання було створено 
веб-додаток та наведено його графічне відображення. Розроблено реляційну базу даних використовуючи основні 
правила нормалізації та проєктування, графічно відображено концептуальне та логічне проєктування бази даних. 
Визначені основні сутності, атрибути та зв’язки при аналізі предметної області.
Ключові слова: муніципальна сфера, проєкти, моніторинг, прийняття рішень, реляційна база даних, база знань, 
інформаційна система.

Актуальність роботи. Керування та збе-
рігання інформації на підприємстві, − як пра-
вило, одна із важливих задач. Перш за все, 
потрібно інтегрувати дані з усього підприєм-
ства до єдиного інформаційного вузлу, провести 
нормалізацію даних, виявити надлишковість 
та дублювання даних, що покращить ефективне 
використання інформації, надати в централь-
ному вузлі необхідні параметри безпеки. Одною 
з найважливіших компонентів будь-якого підпри-
ємства в тому числі і муніципального становить 
база даних (БД). На сьогоднішній день, викорис-
тання баз даних та інформаційних систем явля-
ється невід’ємною частиною функціонування 
будь-якого підприємства. 

Вирішення проблем управління проєктами 
та персоналом відповідно до їх компетентностей 
одна з головних проблем більшості підприємств. 
Управління персоналом – це головний показник 
ефективного використання людських ресурсів 
та компетентних фахівців на підприємстві при 
вирішенні певних завдань. 

Існують методи і форми довгострокового пла-
нування, засновані на оптимізаційному моделю-
ванні, науково-технічному і економічному про-
гнозуванні, за допомогою яких можна визначити 
тенденції розвитку виробництва, спрямування 
і характер діяльності організаційно-технічних 
систем. Ці методи ефективні у відносно ста-
більних умовах для цілей нарощування потен-
ціалу системи. Складнощі структурного синтезу 
команд та моніторингу роботи виконавчих колек-
тивів пов’язані, в першу чергу, з невизначеністю 
умов завдань проєктування, коли не в повному 
обсязі конкретизовані моделі і алгоритми функ-
ціонування і взаємодії створюваних виконавчих 
структур [1], [2]. 

В процесі муніципального управління немож-
ливо врахувати всі фактори зовнішнього та вну-
трішнього середовища й спрогнозувати їх зміну. 
Це пов’язано з неповною інформацією про серед-
овище управління. Тому завжди буде існувати 
ризик прийняття та реалізації неправильного 
управлінського рішення. Ризики є неминучими 
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обмеженнями розвитку муніципального під-
приємства, але їх необхідно враховувати і, по 
можливості, зменшувати їх негативні наслідки. 
Діяльність органів місцевого самоврядування 
з управління складною муніципальною систе-
мою є сферою виникнення багатьох ризиків. 

Система підтримки прийняття рішень (СППР) 
являє собою взаємодіючу з іншими системами 
комп’ютеризовану систему для надання допомоги 
менеджерам у процесі прийняття рішень. СППР 
допомагає менеджерам знаходити, обчислювати 
й аналізувати дані щодо рішення, яке приймається. 
Підтримка прийняття рішень завжди починається 
з моніторингу процесів діяльності. Моніторинг 
розуміється як процес систематичного спосте-
реження за об’єктом, контролю, аналізу, оцінки 
та прогнозування його стану. Методика і система 
спостережень за станом визначеного об’єкта або 
процесу, що дає можливість спостерігати їх у роз-
різі, оцінювати, оперативно виявляти результати 
впливу різних зовнішніх чинників. Результати 
моніторингу дають можливість коректно управ-
ляти об’єктом або процесом. Таким чином, мова 
йде про постійне спостереження за яким-небудь 
процесом з метою виявлення його відповідності 
бажаного результату. Інакше кажучи, якщо діа-
гностика ситуації здійснюється систематично 
з певною заданою періодичністю і з використан-
ням однієї і тієї ж (у всякому разі, базової) системи 
індикаторів, ми маємо справу з моніторингом.

Функціональна важливість моніторингу сто-
їть в забезпеченні «зворотного зв’язку»: мож-
ливості виявлення потреб об’єкта управління, 
оцінки ефективності та результативності обраних 
методів та інструментів впливу на нього з боку 
суб’єкта.

Моніторинг ефективності муніципальної 
сфери – це систематично повторюване спосте-
реження за якістю, комфортністю і доступністю 
послуг, ефективності роботи системи їх надання 
на основі єдиної системи показників при комплек-
сному використанні інформації з різних джерел.

Усі типи систем підтримки прийняття рішень 
скоріше орієнтовані на підвищення ефективності 
рішень особи, що приймає рішення (ОПР), ніж 
просто на збільшення ефективності пошуку і збе-
рігання даних [3].

До найважливіших цілей систем підтримки 
прийняття рішень належать: 

− удосконалення рішень; 
− збільшення продуктивності праці творців 

рішень, тобто їх здатності створювати за корот-
ший період якісніші рішення; 

− доповнення арсеналу інструментальних 
засобів творців рішень новими, продуктивні-
шими можливостями; 

− полегшення виконання одного або більше 
етапів прийняття рішень (збору інформації, про-
ектування, відбору альтернатив); 

− упорядкування і полегшення аналізу мож-
ливих шляхів розв’язування проблем; 

− допомога творцям рішень у розв’язанні 
неструктурованих або слабкоструктурованих 
проблем; 

− підвищення компетентності творців рішень 
щодо управління знаннями через доповнення 
людської здатності до такого управління можли-
востями комп’ютерних систем підтримки при-
йняття рішень; 

− СППР побудована за принципом інтерак-
тивного розв'язування завдань [4].

В останній час стрімко використовуються веб-
додатки та бази даних з використання сучасних 
інтернет-технологій для реалізації комп’ютерних 
систем прийняття рішень в різних сферах 
застосування. 

Метою даної роботи являється створення бази 
даних та системи керування проєктами в муні-
ципальній сфері, використовуючи сучасні серед-
овища розробки та мови програмування. 

Матеріал і результати досліджень. 
Система підтримки прийняття рішень має 

містити всі необхідні функціональні вузли, 
включаючи базу даних, базу знань, базу моде-
лей, базу алгоритмів, моделі пошуку рішень 
і програмний монітор, який реалізує інформа-
ційну технологію підтримки прийняття опера-
тивних рішень [5]. 

Будь-яку інформаційну систему потрібно роз-
роблювати лише після аналізу предметної області 
для якої вона розробляється. Перш за все після 
аналізу предметної області потрібно структуру-
вати отриману інформацію та почати концепту-
альний етап проєктування бази даних. 

Першим кроком у проєктуванні концептуаль-
ної моделі бази даних є аналіз предметної області 
для визначення сутностей. 

Із предметної області управління проєк-
тами муніципальної сфери можна виділити такі 
сутності:

− auth_user – дані користувача системи;
− profiles – профілі користувачів;
− work_ connections – зв’язки між завданнями;
− risks – ризики;
− projects – власне сам проєкт; 
− concepts – концепти;
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− project_risk_evaluations – оцінки ризиків 
проєкту;

− project_connections – зв’зки між проєктами;
− stages – етапи проєктування;
− works – інформація про роботи на етапі;
− work_risk_evaluations – оцінка етапів 

ризику проєктів.
Після того, як проаналізували та визначили 

сутності, наступний крок – це визначити зв’язки 
між ними та їхні типи. Найголовнішою сутністю 
у системі є Projects. Через неї утворюються 
зв’язки з усіма іншими сутностями. 

Сутність auth_user з’єднується з сутністю 
profiles типов з’язку «один до одного», тому що 
один фахівець повинен мати лише один обліко-
вий запис в системі. В свою чергу сутність profiles 
з’єднується з сутністю Projects типом зв’язку 
«один до багатьох», тому що один фахівець може 
приймати участь у декількох проєктах. 

Сутність works з’єднується з сутністю profiles 
типом зв’язку «один до багатьох», тому що 
у одного профіля може бути кілька завдань. 

В свою чергу сутність project_risk_evaluations 
з’єднується з сутністю projects типом зв’язку 
«один до багатьох», тому що один проєкт має 
декілька ризиків. 

Сутність concepts з’єднується з сутністю 
project_risk_evaluations типом зв’язку «один до 
багатьох». 

Сутність project_connections з’єднується з сут-
ністю projects типом зв’язку «один до одного», − 
один проєкт має одне з’єднання. 

Сутність stages з’єднується з сутністю projects 
типом з’язку «один до одного», тому що проєкт 
може знаходитися лише в одному із станів.

Наступний крок – визначити атрибути до кожної 
із сутностей. Одразу зазначимо, що первинний ключ 
у всіх однаковий і являє собою цілочисельний тип 
з автоінкрементом, що має назву Id. Зазвичай його 
не відображають на схемі концептуального проєкту-
вання бази даних. Всі атрибути сутностей відобража-
ються на рис. 1 у вигляді округлених прямокутників, 
сутності відображаються у вигляді прямокутників, 
а ромб визначає зв’язок між сутностями.

Перетворення концептуальної моделі у логічну 
відбувається у декілька кроків:

− кожна сутність перетворюється у таблицю;
− кожний атрибут перетвориться в стовпець;
− вказати первинні ключі;
− перетворити зв’язки багато-до-одного 

й один-до-одного в зовнішні ключі.
Виконуючи перший крок, маємо такий 

набір відношень: auth_user, Profiles, work_

connections, risks, projects, concepts, project_risk_
evaluations, project_connections, stages, works, 
work_risk_evaluations.

Проаналізувавши відношення, їхні атрибути 
і можна визначити деякі обмеження.

В усіх таблицях повинен бути первинний 
ключ – це просте поле Id, яке, звісно має бути 
унікальним та обов’язковим. В розробленій базі 
даних це поле буде автоінкрементуватися при 
доданні нового запису до таблиць. 

Всі відношення відповідати правилам нор-
мальних форм та мати зовнішні та первинні 
ключі.

Виходячи з отриманих після аналізу даних, 
отримали діаграму логічної моделі даних, зобра-
жена на рис. 2.

 Розглянемо структуру БЗ (рис. 3) що має 
інтерпретувати результати моделювання перебігу 
БП. Така БЗ має складатися з декілька блоків, 
мати ієрархічну структуру та застосовувати різні 
моделі знань. 

БЗ має бути комплексною, оскільки за її 
допомогою потрібно вирішувати низку завдань, 
а саме:

− аналіз та оцінювання стану та динаміки 
зміни стану БП;

− прогнозування тенденцій зміни стану БП;
− вироблення рекомендацій для ОПР щодо 

усунення ризиків та проблем.
Розроблено ієрархічну модель бази знань 

щодо моніторингу та стану БП, яка враховує як 
поточний стан БП, так і тенденції зміни оцінок 
стану БП.

 Переведемо ієрархічну модель бази знань до 
табличного вигляду та з’єднаємо (рис. 4) її з роз-
робленою вище базою даних (рис. 2) 

Сутність «аналіз_поточного_стану» 
з’єднується з головною сутністю Project бази 
даних та має тип зв’язку «один до одного», тому 
що один проєкт може перебувати в одному поточ-
ному стані. Сутність «оцінювання» з’єднується 
з сутністю «критерії_оцінювання_якості_про-
єкту» типом зв’язку «один до багатьох», тому 
що, оцінювання має один результат, а критеріїв 
оцінювання багато. В свою чергу сутність «оці-
нювання» з’єднується з сутністю «рекомендації» 
типом зв’язку «один до багатьох», тому що одна 
оцінка може мати як одну так і декілька рекомен-
дацій по усуненню проблеми.

Після створення бази даних та реалізації бази 
знань, було реалізовано програмну частину, сис-
тему керування проєктами та прийняття рішень 
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Рис. 1 – Концептуальна схема бази даних

 
Рис. 2 – Логічна модель бази даних
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в муніципальній сфері. Для вирішення основного 
завдання було створено веб-додаток в середовищі 
Visual Studio 2017.

Для використання додатка потрібно перейти 
по його адресі та авторизуватися на сторінці. 
Після успішної авторизації користувач отримує 
доступ до профілю користувача (рис. 5), інтер-
фейс містить список проєктів та розділ довідни-
ків, до яких можна додати організації, користува-
чів, джерела фінансування, ризики та концепти. 

Також можна перейти на сторінки керування 
проєктом (рис. 6), етапом (рис. 7).

Користувач може перейти до сторінки додання 
нового етапу (рис. 8), роботи (рис. 9), оцінку 
ризику (рис. 10), концепту (рис. 11) Приклад 
результату обчислення зображено на рис. 12.

Висновки. У статті розроблено базу даних 
для системи підтримки прийняття рішень у про-
цесі управління проєктами. Побудовано концеп-
туальну схему розробки бази даних. 

Запроваджено ієрархічну модель бази знань 
щодо моніторингу та прогнозування стану про-
єктів, яка враховує як поточний стан проєкту, так 
і тенденції зміни оцінок станів. 

Проведено розробку програмного про-
дукту системи підтримки прийняття рішень 
при керуванні проєктом, описано всі сут-
ності розробленої бази даних, які використо-
вуються, зв’язки між сутностями, визначені 
ключові атрибути, обрано технології розробки, 
а також описано інтерфейс розробленого  
додатку.

 

Рис. 3 – Ієрархічна структура бази знань

 

Рис. 4 – З’єднання бази даних та бази знань
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Рис. 5 – Профіль користувача

 

Рис. 6 – Сторінка керування проєктом

 

Рис. 7 – Сторінка керування етапом

 

Рис. 8 – Сторінка додання нового етапу
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Рис. 9 – Сторінка додання нової роботи

 

Рис. 10 – Сторінка додання оцінки ризику

 

Рис. 11 – Сторінка додання концепту

 

Рис. 12 – Приклад результату обчислення
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The purpose of the work is to increase the efficiency of decisions made at the stage of project implementation by 
developing information technology to support decision-making regarding risk elimination and distribution of executors. 
Support for decision-making always begins with monitoring activity processes. The functional importance of monitoring 
lies in providing "feedback": the ability to identify the needs of the object of management, to assess the effectiveness 
and efficiency of the chosen methods and tools of influence on it by the subject.

Monitoring of the effectiveness of the municipal sphere is a systematically repeated observation of the quality, comfort 
and availability of services, the effectiveness of the system of their provision on the basis of a single system of indicators 
with the comprehensive use of information from various sources. Originality. The work presents the problem of effective 
project management at a municipal enterprise, and the factors affecting the risks of project implementation. Methodology. 
The structure of the knowledge base, which should interpret the results of modeling the course of business processes, 
has been developed. The knowledge base consists of several blocks and has a hierarchical structure. Result. A model 
of the decision-making support system for managing multiple projects has been implemented. Practical value An 
information system for decision-making and project management for a municipal enterprise has been developed and its 
graphic display is provided. A relational database has been developed using the basic rules of normalization and design, 
graphically illustrating the conceptual and logical design of the database. The main entities, attributes and connections in 
the analysis of the subject area are defined.
Key words: municipal sphere, projects, monitoring, decision-making, relational database, knowledge base, information 
system.
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