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Анотація 

У даній роботі обґрунтовано та проаналізовано поняття консолідації даних та процесу консолідації 

інформації, також встановлено способи розробки консолідованого інформаційного ресурсу для застосування у 

організації дозвілля, що стане інструментом для управлінців у процесі прийняття важливих рішень. 
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Abstract 

In this paper, the concept of data consolidation and consolidation of information is substantiated and analyzed, as 

well as ways of developing a consolidated information resource for use in leisure activities, which will become a tool 

for managers in the process of making important decisions. 
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Вступ 

На сьогоднішній день галузь організації дозвілля не може обійтись без сучасних технологій, 

однією з яких є сучасні комп’ютерні технології. Вони дозволяють створювати сучасні інструменти 

консолідації інформації та прийняття рішень. Консолідація інформації у галузі організації дозвілля 

потребує дослідження, вдосконалення та розробки нових інструментів. Для прийняття дієвих 

управлінських рішень стосовно підвищення якості роботи підприємств виконувати такі аналітичні 

завдання, як: збір інформації, яка необхідна для виконання конкретних аналітичних та управлінських 

завдань, її аналітико-синтетичне перетворення задля виділення істотної інформації та добування 

необхідних відомостей, що містяться у первинній інформації в неявному вигляді, а також 

зіставлення, узагальнення та інтерпретація відомостей, фіксація результатів оброблення в 

інформаційних документах.  

 

Результати дослідження 

Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується інформаційною кризою, яка проявляється 

в суперечності між обмеженими можливостями людини стосовно прийняття й переробки інформації 

та масивами інформації, яка зберігається. В такому випадку, важливим є застосування інструментів 

інформаційної аналітики для отримання нового якісно-змістовного знання. 

Особливим чином проблема відбору «ефективної» інформації стосується суб’єктів 

господарювання, в тому числі, задіяних в організації дозвілля. Розробка консолідованого 

інформаційного ресурсу для підприємств у галузі організації дозвілля сприяє забезпеченню 

прийняття важливих рішень, що у свою чергу позитивно впливає на рівень їх 

конкурентоспроможності, фінансової стабільності та рентабельності. 

Консолідація даних – це об’єднання однотипних таблиць в одну з проведенням додаткових 

розрахунків за допомогою Microsoft Excel. 

Поняття «консолідована інформація» охоплює одержані з декількох джерел та системно 

інтегровані різнотипні інформаційні ресурси, які в сукупності наділені ознаками повноти, цілісності, 

несуперечності та складають адекватну інформаційну модель проблемної області з метою її аналізу, 

опрацювання та ефективного використання в процесах підтримки прийняття рішень. Виходячи з 

цього, поняття «конкурентна розвідка», яке використовується на паритетних засадах деякими 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0


дослідниками, все ж є одним з аспектів цілісних процесів та процедур консолідації інформації, а саме 

як процесу формування інформаційного ресурсу для підтримки прийняття рішень [3]. 
Разом з тим, консолідована інформація покликана із використанням всіх можливостей, активно 

оперуючи інформаційними ресурсами, розробляти технологічні засади створення інформаційного 

продукту, виконувати якісно-змістове перетворення інформації, функціонально перетинаючись в 

цьому плані з науковою (виробництво нового знання) й управлінською (розроблення варіантів 

рішень, сценаріїв) діяльністю. 

Процес консолідації інформації – це процес перетворення даних в інформацію і знання про 

бізнес, метою якого є супровід і підтримка прийняття неформальних рішень. Тобто інформаційне 

забезпечення бізнесу, причому в самому широкому сенсі, засноване на принципі об’єднання таких 

складових як інформація, бізнес-процеси, апаратні засоби, програмні засоби, люди. 

На Симпозіумі ЮНЕСКО з аналізу та консолідації інформації, що проходив 12-15 вересня 

1978 р. в Коломбо, Шрі Ланка, було встановлено наступне визначення: 

Дії по консолідації інформації – використовується для визначення обов’язків, які виконують 

індивіди, департаментами чи організаціями для оцінювання і стиснення важливих документів з 

метою забезпечення груп користувачів надійними і лаконічними масивами знань. Індивіди чи групи 

індивідів, що виконують дії по консолідації інформації становлять підрозділ консолідації інформації. 

На сьогоднішній день відбуваються проектування консолідованого інформаційного ресурсу в 

основі якого лежить база даних для організації дозвілля, яка буде зберігати всю необхідну 

інформацію про їх діяльність. Розроблену базу даних доцільно представляти у вигляді ЕК<моделі. 

Основними сутностями баз даних, які розробляються, є наступні: Організація, Відділи організації, 

Відділи, Кадри, Послуги, Замовлення. В отриманих сутностях визначаються їх атрибути, ключові 

поля, зв’язки та ступені відношення між сутностями. В результаті виконання даного етапу база даних 

для організації дозвілля повністю стає підготовленою до програмної реалізації [1, 2]. 
Також необхідним є запропонування звітів, що формуються на основі інформації, отримуваної 

з бази даних підприємств щодо організації дозвілля. Використання даних звітів в якості аналітичних 

інструментів сприятиме прийняттю ефективних управлінських рішень щодо діяльності організації 

дозвілля. Отримані на їх основі дані повинні відповідати умовам повноти, достовірності та 

актуальності, адже мають відображати тільки якісні сторони діяльності організації [4]. 

 

Висновки 
У новітніх умовах не можна забезпечити якісне ведення організації дозвілля без використання 

та впровадження сучасних інформаційних технологій чи нововведень в галузі комп’ютерингу. Їх 

використання забезпечує дотримання сукупності вимог, що ставляться для якісного та продуктивного 

ведення організації дозвілля та формують якість даного процесу. Тому впровадження нововведень у 

галузі комп’ютерингу у діяльність підприємств, робота яких направлена на організацію дозвілля 

дасть змогу: удосконалити якість надання послуг; знизити економічну небезпеку організації; 

підвищити продуктивність праці працівників; значною мірою посилити конкурентоспроможність 

підприємств тощо. 

Отже, потрібно прискорити втілення хорошої ідеї зі створення консолідованого ресурсу, що 

допоможе сприяти покращенню організації дозвілля. Для успіху роботи цього проекту треба мати 

чітке бачення роботи, потрібно постійно генерувати ідеї, вибудовувати комунікацію, оцінювати 

виконану роботу. Також, щоб проект функціонував, потрібно використовувати в обов’язковому 

порядку західний досвід. 
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