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Анотація 

Розглянуто процес роботи над створенням консолідованого інформаційного ресурсу спортивної діяльності 

міста Вінниці засобами електронного урядування. Проаналізовано методи консолідованої інформації та 

засоби для створення такого ресурсу. 
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Abstract 

The process of work on creation of a consolidated information resource of sports activity of the city of Vinnitsa by 

means of e-government is considered. The methods of consolidated information and means for creation of such resource 

are analyzed. 
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Вступ 

Активний розвиток спортивної галузі сьогодні не можливий без застосування інформаційних 

технологій, зокрема інструментарію нової інформаційної галузі – консолідованої інформації. 

Сьогодні інформаційні технології з консолідації інформації – вагома корпоративної складова 

інформаційного супроводу спортивної галузі. Дана робота присвячена розробці консолідованого 

інформаційного ресурсу спортивної діяльності міста Вінниці. Основним завданням даної розробки є 

представлення консолідованих аналітичних даних, у зручному для користувача вигляді, які згодом 

застосовуватимуться для подальшого аналізу фахівцями організації. 

 

Результати дослідження 

Інформаційно-комунікаційні технології стали невід’ємним елементом функціонування 

сучасного суспільства, від яких залежить розвиток науки і техніки. Одним з таких інструментів 

відкритості влади є електронне урядування, що забезпечує нові форми комунікації між громадянами, 

бізнесом та владою, безперешкодний доступ до публічної інформації та сприяє участі громадян у 

виробленні та впровадженні державної політики, наданні більш якісних послуг. 

Електронне урядування – форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню 

ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування 

нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян [1].    

Значний теоретичний доробок є наявним в галузі моделювання процесів управління різних 

суб’єктів господарювання, зокрема, державних установ [2-10]. 

У систему консолідації інформації можуть входити значна кількість відокремлених баз та 

сховищ даних, кожна з яких так чи інакше допомагає збирати та аналізувати інформацію. Задля 

належного стану і довготривалої перспективи у розвитку галузі фізичного виховання, спорту і 

здоров’я людини потрібна кропітка і наполеглива постійна праця. У цій галузі, як і в будь-якій іншій, 

доленосною є керівна функція. В Україні, маючи надзвичайно високий потенціал кадрового 

забезпечення в спорті вищих досягнень, ми можемо пишатися результатами. Адже саме діяльність 

спеціалістів, тренерів, менеджерів, організаторів, керівників спортивного міністерства, 

національного олімпійського комітету, федерацій сприяла тому, що Україна посідає 11 місце у світі 



на Олімпійських іграх і четверте місце – на Параолімпіаді. На думку керівників міжнародного 

спорту, Україна сьогодні є одним із лідерів щодо темпів розвитку параолімпійського руху. Але коли 

не буде переорієнтації державного бюджету на потреби спорту вищих досягнень, коли не буде 

пріоритету у розвитку матеріально-технічного бази, медико-фармакологічного забезпечення, не буде 

організовано відповідного інформаційного супроводу керівного складу галузі, то на наступній 

олімпіаді такі результати будуть недосяжними. Для інформаційного забезпечення ефективного 

управління перебігом змагань та загальною діяльністю спортсменів; ефективною підготовкою 

спортсменів, засобами та методами її удосконалення; моделюванням та прогнозуванням в системі 

підготовки спортсменів; побудовою процесу підготовки спортсменів у різних структурних 

утвореннях фізкультурно-спортивної спрямованості; позатренувальними та позазмагальними 

чинниками в системі підготовки та спортивної діяльності спортсменів; розвитком спорту інвалідів. 

В даній роботі було розглянуто поняття консолідації інформації, предметна область та поняття 

баз даних. Після аналізу і розгляду переваг і недоліків наявних сьогодні у вільному доступі 

програмних продуктів, а також зіставлення їх з вимогами і завданнями, які передбачається 

вирішувати під час створення консолідованого інформаційного ресурсу спортивної галузі, 

інструментальних можливостей, зупинили свій вибір на реалізації БД у середовищі Microsoft Access 

– Office Access 2007, яка надає можливість спільно використовувати й оновлювати дані, а також по-

різному керувати ними.   

База даних була спроектована методом сутність-зв'язок та нормалізована до третьої нормальної 

форми. В результаті проектування було отримано усі сутності та ER модель. Також виконано 

практичну розробку бази даних для спортивної діяльності міста Вінниця. Розроблено веб-сторінку 

яка представлятиме веб-сервіс на основі створеної бази даних. За допомогою веб-сервісу здійснено 

можливість керування даними у базі, та отримувати статистичні 

данні для подальшого аналізу. Також розраховано економічну цінність розробки та доведено її 

доцільність.    

Після створення БД користувачі можуть працювати зі списками або у зв’язаних таблицях 

Access, використовуючи функції для керування даними та своєчасно одержуючи відомості про зміни. 

Списки можна зв’язати як таблиці в базі даних, що може стати у нагоді для відстеження даних на 

сайті. Потім для роботи з даними можна створити форми, запити та звіти. Працюючи з цими 

списками на сайті, користувачі можуть відкривати запити та звіти Access із меню Подання. 

Перемістивши дані Access до сайту, можна керувати дозволами на перегляд даних, відстежувати 

версії та відновлювати будь-які випадково видалені дані. Досконала можливість інтегрування даних 

між програмою Office Access 2007 та сайтом підвищує продуктивність і ефективність використання. 

 

Висновок 
Отже, консолідація інформаційного ресурсу спортивної діяльності міста Вінниця дасть змогу 

популяризувати наше місто у контексті проведення спортивних заходів та оздоровлення, а також 

дослідити всі можливості спортивних напрямів та його розвитку в місті. Ефективний розвиток 

спорту в Вінниці дасть змогу приймати спортивні заходи міжнародного рівня, що приведе до 

підвищення економічного прибутку міста. створити нові робочі місця, розвивати мале і середнє 

підприємництво у сфері туризму. 
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