
О. Ю. Мельников, С. О. Денисова 

230 
Економічний вісник Донбасу № 3(45), 2016 

УДК 336.72 
О. Ю. Мельников,  

кандидат технічних наук,  

С. О. Денисова,  
Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ 

 
РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ  

ДЛЯ РОЗПОДІЛУ ПУТІВОК ПРОФСПІЛКОВИМ КОМІТЕТОМ ПІДРОЗДІЛУ 
 
Постановка проблеми. Швидкий розвиток і 

ускладнення економічних зв'язків, виявлення залеж-
ності між окремими складними процесами і яви-
щами, які раніше здавалися не пов'язаними один із 
одним, призводять до різкого зростання труднощів 
прийняття обґрунтованих рішень. Витрати на їх 
здійснення безперервно збільшуються, наслідки по-
милок стають все серйозніше, а звернення до профе-
сійного досвіду і інтуїції не завжди призводить до 
вибору найкращої стратегії. Використання інформа-
ційних систем, що базуються на методах теорії 
прийняття рішень, дозволяє вирішити цю проблему 
швидко і з достатнім ступенем точності. 

Сутність розподілу путівок між співробітни-
ками полягає в тому, що на відміну від путівок, що 
надаються Фондом соціального страхування, норма-
тивного документа, що регламентує правила розпо-
ділу і видачі профспілкових путівок, не існує. Кожна 
профспілка діє відповідно до свого статуту і в рам-
ках затвердженого на рік кошторису. Тому в процесі 
опитування фахівців у даній сфері необхідно виді-
лити відповідні критерії, на підставі яких буде здій-
снюватися розподіл між співробітниками. 

Аналіз останніх досліджень. Сьогодні для ана-
лізу і вироблення пропозицій в СППР використову-
ються різні методи. Це можуть бути: інформаційний 
пошук, інтелектуальний аналіз даних, пошук знань 
в базах даних, міркування на основі прецедентів, 
імітаційне моделювання, генетичні алгоритми, ней-
ронні мережі та ін. Деякі з цих методів були розроб-
лені в рамках штучного інтелекту. 

Як правило, основним математичним інстру- 
ментом системного підходу до складних проблем 
прийняття рішень є метод аналізу ієрархій (МАІ), 
який не наказує особі, що приймає рішення (ОПР), 
будь-якого «правильного» рішення, а дозволяє їй в 
інтерактивному режимі знайти такий варіант (аль- 
тернативу), який найкращим чином узгоджується з 
її розумінням суті проблеми і вимогами до її вирі-
шення. Основне застосування методу – підтримка 
прийняття рішень за допомогою ієрархічної компо-
зиції завдання і рейтингування альтернативних рі-
шень. Схема застосування методу абсолютно не за-
лежить від сфери діяльності, у якій приймається рі-
шення, тому метод є універсальним. 

Результати, отримані за допомогою ієрархічних 
моделей (без зворотних зв'язків), є статичними. Об- 
лік циклічності функціонування систем у часі мож- 
ливий тільки за допомогою систем із зворотними 

зв'язками. Метод не пристосований для моделю-
вання довільних динамічних процесів. Зокрема, у 
рамках методу немає явних засобів для моделю-
вання «запізнювання», при якому дії різних факто-
рів поширюються з різними швидкостями. 

Сьогодні для вирішення проблем прийняття 
управлінських рішень існує СППР «Вибір» – аналі-
тична система, заснована на методі аналізу ієрархій 
(МАІ). Вона може використовуватися при вирі-
шенні наступних типових задач: оцінка якості орга-
нізаційних, проектних і конструкторських рішень; 
визначення політики інвестицій в різних областях; 
завдання розміщення (вибір місця розташування 
шкідливих і небезпечних виробництв, пунктів об-
слуговування); розподіл ресурсів; проведення ана-
лізу проблеми за методом «вартість-ефективність»; 
стратегічне планування; проектування і вибір устат-
кування, товарів; вибір професії, місця роботи, під-
бір кадрів. 

У процесі розподілу путівок в курортні устано-
ви серйозну роль відіграє суб'єктивний фактор і для 
зниження його впливу доцільно використовувати 
системи підтримки прийняття рішень, що базуються 
на певних математичних методах. Аналіз стану про-
блеми показав, що в даний час не існує готових про-
грамних реалізацій по даному напрямку, тому пос-
тавлена мета створення відповідної СППР [1-2]. 

Метою статті є розробка системи підтримки 
прийняття рішення (СППР) для розподілу путівок 
профкомом підрозділу, а саме розподіл путівок за 
заданими критеріями співробітників: кому, з якою 
ймовірністю слід видати цю путівку. Розподіл путі-
вок має носити рекомендаційний характер, адже ос-
таточне рішення буде за ОПР. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оздоровлення в санаторно-курортному закладі є 
профілактичним заходом, який спрямований на по-
ліпшення здоров'я людини. Унаслідок цього знижу-
ється рівень захворюваності, скорочується кількість 
днів по непрацездатності співробітників і зменшу-
ються виплати допомоги (лікарняних) роботодав-
цем. Тому розподіл путівок в санаторно-курортні 
установи сприяє підвищенню якості трудового по- 
тенціалу співробітників підрозділу. Слід зазначити, 
що управлінська діяльність профкому будується на 
принципах колегіальності, що збільшує витрати 
часу при прийнятті рішень. Тому застосування 
СППР для розподілу путівок профкомом підрозділу 
стає дуже актуальним. 
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Об'єктом дослідження є процес розподілу путі-
вок профкомом підрозділу. Предметом є особливо-
сті застосування методу аналізу ієрархій для розпо-
ділу путівок профкомом підрозділу. 

Для вирішення проблем колективного прий-
няття рішення та проблем зміцнення здоров'я спів-
робітників підрозділу, виникає необхідність засто-
сування СППР для розподілу путівок, що дозволить 
з урахуванням всіх особливостей домогтися найкра-
щого результату і відправити на оздоровлення тих 
співробітників, хто дійсно цього потребує. А також 
впровадження СППР дозволить не збирати профком 
для вирішення питання розподілу. Голова профкому 
самостійно зможе розподілити путівки між співро-
бітниками, що заощадить час і гроші. 

Розподіл путівок за допомогою МАІ можна 
представити у вигляді структури, що складається з 
трьох ієрархічних рівнів: 

1) перший (верхній) рівень ієрархії відповідає 
меті поставленого завдання – оптимальний розподіл 
путівок між співробітниками; 

2) на другому рівні розміщуються критерії  
оцінки, за допомогою яких здійснюється вибір (було 
виділено 8 критеріїв); 

3) на третьому (нижньому) рівні – альтерна- 
тивні рішення (співробітники підрозділу між якими 
слід розподілити путівки). 

Ієрархічну структуру СППР з розподілу путі-
вок можна представити таким чином: 

 

 
Рис. 1. Ієрархічна структура моделі 

 
Розподіл путівок профкомом підрозділу перед-

бачає 4 етапи. На першому етапі компоненти нормо-
ваних власних векторів локальних пріоритетів ви-
значаються згідно з формулою: 
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На останньому, четвертому етапі знайдені за 
формулою (3) глобальні пріоритети ранжуються у 
порядку зростання величини [3-6]. 

Для опису та візуалізації СППР була викорис-
тана мова UML. На рис. 2 і 3 наведено основні діа- 
грами моделі системи – концептуальна і струк- 
турно-логічна [7]. 

Діаграма варіантів використання показує вза- 
ємодію голови профкому (ЛПР) з СППР. Таким чи-
ном, ми бачимо можливі наступні варіанти викори-
стання: 

1) робота з базою даних, де ЛПР може здійс-
нити різні модифікації з базою даних. Додавання до 
вибірки співробітників є обов'язковим, тому що дані 
будуть потрібні для подальших розрахунків про-
грами; 

2) робота з програмою передбачає реалізацію 
математичних розрахунків, необхідних для впоряд-
кування співробітників. Тобто, розподілити співро-
бітників у порядку, кому потрібніше отримати пу- 
тівку. Таким чином, буде відбуватися процес розпо-
ділу путівок профкомом підрозділу між співробіт-
никами. 

Модель була реалізована в середовищі об'єкт-
но-орієнтованої мови програмування Borland Delphi 
7.0. Результат роботи програми – упорядкування 
співробітників по пріоритетності – представлений 
на рис. 4. Крім цього, система видає повідомлення-
рекомендацію особі, що приймає рішення. 

Висновки. Було розроблено й реалізовано ма-
тематичну та інформаційну моделі системи під- 
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тримки прийняття рішень для розподілу путівок 
профспілковим комітетом підрозділу великого під-
приємства. Метод аналізу ієрархій, покладений в ос-
нову математичної моделі, не наказує голові проф-
кому будь-якого єдиного рішення, а дозволяє йому 

в інтерактивному режимі упорядкувати співробіт-
ників підрозділу згідно їх перевагам. Використання 
розробленої системи дозволить знизити вплив  
суб'єктивного фактора при розподілі путівок в 
профспілковому комітеті. 

 

 
Рис. 2. Діаграма варіантів використання СППР 

 
Рис. 3. Діаграма класів СППР 
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Рис. 4. Упорядкування співробітників за пріоритетом 
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