
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 19, 2015

53

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання основ�

ним завданням управління підприємством є за�
безпечення його сталого розвитку. В зв'язку з
цим існує необхідність вчасної та всебічної оцін�
ки результатів роботи, за рахунок здійснення
якісного аналізу параметрів функціонування
такого господарюючого суб'єкта [5].
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E статті досліджено особливості використання сучасних інформаційних систем і технологій в діяльності
підприємств з метою підвищення ефективності управлінських рішень.

Виявлено сутність інформаційної системи з різних поглядів: технічного, ділового, семантичного погляду. Роз(
крито завдання інформаційної системи як сукупності складових. Розглянуто класифікацію сучасних інформаційних
систем, які детерміновані різноманітністю сфер і форм їх застосування.

Зауважено, що корпоративні інформаційні системи, системи підтримки прийняття рішень та експертні системи
характеризують новий етап автоматизації управління підприємством. Виокремлено вимоги до корпоративних інфор(
маційних систем. Відзначено, що основною проблемою корпоративних інформаційних систем є відсутність прий(
нятної системної моделі.

Вирізнено, що однією з основних властивостей інформаційних систем є подільність на підсистеми, яка має пере(
ваги з точки зору її розробки та експлуатації. Уточнено етапи створення і функціонування (життєвого циклу) інфор(
маційних систем.

Доведено, що використання інформаційних систем є обов'язковою умовою діяльності сучасного підприємства,
що сприятиме прийняттю обгрунтованих стратегічних управлінських рішень, спрямованих на зростання конкурен(
тоспроможності і посилення економічної безпеки підприємства.

In the article the features of modern information systems and technologies in the enterprise in order to improve
management decisions are discovered.

It is defined the essence of information system with different perspectives: technical, business, semantic point of
view. It is solved that task of information system as a set of components. We consider the classification of modern
information systems as deterministic variety of areas and forms of application.

It is notes that enterprise information system, decision support systems and expert systems characterize a new stage
of automation management. It is determined the thesis for the enterprise information system. It is noted that the main
problem of enterprise information system is the lack of an acceptable system model.

It is pointed out that one of the basic properties of divisibility information systems are subsystems that has advantages
in terms of its development and operation. And specified are stages of operation (life cycle) Information Systems.

It is proved that the use of information systems is a prerequisite of the modern enterprise, which will help management
make informed strategic decisions aimed at strengthening the competitiveness and growth of economic security.

Ключові слова: системи, інформаційні системи, інформаційні технології, управління, ав�
томатизація, корпоративні інформаційні системи.

Key words: systems, information systems, information technology, management, automation,
enterprise information system.

Ефективним напрямком удосконалення
управління діяльністю підприємства є впрова�
дження сучасних інформаційних систем і техно�
логій, що дає можливість підвищити швидкість,
якість і надійність процесів збору, зберігання і
обробки інформації; значно скоротити управ�
лінський персонал підприємства, який зай�
мається підготовкою інформації для форму�
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вання і прийняття управлінських рішень; забез�
печити у потрібні терміни керівництво і управ�
лінський персонал підприємства якісною ін�
формацією; своєчасно і якісно вести аналіз і
прогнозування господарської діяльності під�
приємства; швидко і якісно приймати рішення
по усіх рівнях управління підприємством.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні і практичні аспекти використан�
ня інформаційних систем і технологій в уп�
равлінні діяльністю підприємства висвітлені у
наукових працях таких вчених, як Бусленко
Н.П., Вітлінський В.В., Глушков В.М., Гужва
В.М., Жалдак М.І., Івахненко О.І., Павлов А.А.,
Пономаренко В.С., Поспєлов Д.С., Сопко В.В.,
Томашевський О.М., Черняк О.І., Цвіркун А.Д.
та ін. Науковці досліджували різні підходи
щодо автоматизації управлінського процесу та
його складових на підприємстві, сутність ос�
новних понять, вплив комп'ютеризації на прий�
няття управлінських рішень.

На основі проведеного аналізу наукових
джерел можна зробити висновок, що в умовах
розвитку сучасного інформаційного простору,
питання використання автоматизованих інфор�
маційних систем в управлінській діяльності за�
лишаються актуальними.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є дослідження особли�

востей використання сучасних інформаційних
систем і технологій в діяльності підприємств з
метою підвищення ефективності управлінських
рішень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасні умови трансформації функцій ме�
неджменту актуалізують дослідження інфор�
маційно�аналітичного забезпечення управлін�
ня діяльністю підприємства, яке не лише відоб�
ражає економічні явища і процеси, а й дає мож�

ливість аналітичного осмислення їх сутності та
рівня впливу на ефективність прийняття управ�
лінських рішень [2].

Інформаційна система (ІС) — взаємозв'яза�
на сукупність концепцій, методів, технологій,
технічних і програмних засобів, використову�
ваних для автоматизації процесів збору, реє�
страції, обробки, зберігання та видачі інфор�
мації споживачу в інтересах досягнення по�
ставленої мети.

Технологічною основою інформаційних
систем є системи обробки інформації в деякій
предметній області. ІС орієнтовані на предмет�
ну область діяльності підприємства, органі�
зації, установи.

Предметна область якої�небудь діяльності
— частина реального світу, що підлягає вивчен�
ню з метою організації управління процесами
та об'єктами для одержання бізнес�результа�
ту. Предметна область може бути декомпозо�
вана на фрагменти [4, с. 22].

Ромашко С.М. [7, с. 6—7] розглядає сутність
інформаційної системи наступним чином (табл.
1).

З наведених вище визначень та окреслення
суті ІС випливає її основне завдання, яке по�
лягає у підготовці і наданні інформації, необ�
хідної для забезпечення управління всіма ре�
сурсами підприємства чи організації, створенні
інформаційного та технічного середовища для
управління організацією.

Основне завдання ІС Ромашко С.М. пропо�
нує розглядати як сукупність наступних скла�
дових [7, с. 6—7]:

— збір інформації з різних джерел;
— реєстрування, опрацювання та видача

інформації, що характеризує стан виробницт�
ва та управління ним;

— розподіл інформації між фахівцями та
керівниками, підрозділами та окремими вико�
навцями у відповідності до їх участі в процесах
виробництва чи управління.

Нині на ринку програмного забезпечення
існує безліч автоматизованих інформаційних
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Таблиця 1. Сутність інформаційної системи з різних поглядів

Джерело: [7, с. 6—7].



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 19, 2015

55

систем, котрі задовольняють найвибагливіших
користувачів та мають такі характеристики:
засновані на загальних стандартах управління
підприємством, охоплюють всю діяльність
підприємства, побудовані на референтних мо�
делях [9].

Різноманітність сфер і форм застосування
сучасних інформаційних систем детермінують
різноманітність способів їх класифікації.

За масштабністю інформаційні системи по�
діляються на такі групи:

— одиничні — реалізуються на автономно�
му персональному комп'ютері без використан�
ня комп'ютерної мережі, система може місти�
ти декілька простих додатків із спільним інфор�
маційним фондом, подібні комплекси можуть
бути створені за допомогою локальних систем
управління базами даних;

— групові — орієнтовані на колективне ви�
користання інформації і найчастіше будують�
ся на базі локальної обчислювальної мережі,
при розробці таких додатків найчастіше вико�
ристовуються сервери баз даних (SQL�серве�
ри) для робочих груп;

— корпоративні — призначені для великих
компаній і можуть підтримувати територіаль�
но віддалені вузли і мережі, мають ієрархічну
клієнт�серверну структуру зі спеціалізацією
серверів, для корпоративних систем;

— глобальні — охоплюють територію дер�
жави чи континенту.

За сферою застосування інформаційні сис�
теми можна умовно поділити на чотири групи:

— системи обробки трансакцій (операцій з
базою даних) — призначені для ефективного
відображення предметної області в будь�який
момент часу (OLTP);

— системи підтримки прийняття рішень —
за допомогою комплексу запитів здійснюєть�
ся аналіз даних в різних аспектах: часових, про�
сторових, і т.п.;

— інформаційно�довідкові системи, які ба�
зуються на гіпертекстових документах і муль�
тимедійних засобах;

— офісні інформаційні системи — призна�
чені для перетворення паперових документів в
електронні, автоматизації діловодства і управ�
ління документообігом.

За способом організації автоматизовані ІС
можуть бути класифіковані наступним чином:
на основі архітектури файл�сервер; на основі
архітектури клієнт�сервер; на основі багаторі�
вневої архітектури; на основі Інтранет�техно�
логій.

За рівнем або сферою діяльності:
— державні;

— територіальні (регіональні);
— галузеві;
— підприємств або установ;
— технологічних процесів.
За типом підтримки, яку вони забезпечують

в організації управління, системи можуть бути
поділені на такі групи:

— системи обробки операцій, які реєстру�
ють та обробляють дані, одержані внаслідок
ділових операцій, може проводитись або спо�
собом пакетного оброблення даних, або в мас�
штабі реального часу;

— автоматизовані системи управління тех�
нологічними процесами (АСУТП), що прийма�
ють рішення з типових питань таких як управ�
ління виробничим процесом;

— системи співробітництва на підприємстві,
які використовують комп'ютерні мережі для
забезпечення зв'язку, координації та співробі�
тництва відділів і робочих груп, що беруть
участь у процесі;

— інформаційні менеджерські системи —
системи забезпечення менеджменту, що проду�
кують заздалегідь визначені звіти, подають
відображення даних і результати вжитих за�
ходів на періодичній чи винятковій основі або
за запитом;

— системи підтримки прийняття рішень —
ІС, які використовують моделі прийняття рі�
шень [8, с. 82—83].

Корпоративні інформаційні системи, систе�
ми підтримки прийняття рішень (СППР) та ек�
спертні системи характеризують новий етап
автоматизації управління підприємством.

Корпоративні інформаційні системи — це
управлінська ідеологія, що об'єднує бізнес�
стратегію підприємства і новітні інформаційні
технології. Характерні ознаки сучасних корпо�
ративних інформаційних систем:

— масштабність інформаційної системи,
яка розподілена на значній території та має по�
тужну програмно�апаратну платформу;

— робота в неоднорідному обчислювально�
му середовищі (на різних обчислювальних плат�
формах і під управлінням різних операційних
систем);

— багатоплатформне обчислення (різні
комп'ютери з однаковим інтерфейсом і логікою
роботи);

— розподілені обчислення за допомогою
клієнт�серверної архітектури (розв'язання
задачі розподіляється між кількома комп'ю�
терами). Забезпечення розподіленої роботи
і віддаленого доступу є обов'язковою вимо�
гою до інформаційних систем корпоративно�
го рівня.
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Сучасні корпоративні інформаційні систе�

ми повинні задовольняти певним вимогам:
— використання клієнт�серверної архітек�

тури з можливістю застосування більш промис�
лових СУБД;

— організація безпеки за допомогою різно�
манітних методів контролю і розмежування
доступу до інформаційних ресурсів;

— підтримка розподіленої обробки інфор�
мації;

— модульний принцип побудови із програм�
но�незалежних функціональних блоків;

— можливість розширення за рахунок
відкритих стандартів;

— підтримка технології Інтернет/Інтранет.
Найвідоміші зарубіжні виробники корпора�

тивних інформаційних систем: SAP, IBM,
Oracle, PeopleSoft, REAL Application, Hewlett�
Packard. Найпоширеніші корпоративні інфор�
маційні системи: Scala, Baan IV, "Галактика", R/
3, Oracle Applications [8, с. 111�112].

Основна проблема корпоративних інфор�
маційних систем полягає в тому, що в них
відсутня прийнятна системна модель. Тобто
творці й користувачі програмних продуктів
працюють з бізнес�процесами, а не зі станом
системи. При системному підході ставлення до
бізнес�процесу може змінюватися, в тому числі
через те, що підприємства включають в аналіз
усі фактори, що можуть зробити вплив на стан
системи (в тому числі й зовнішні стосовно
відношення до цього бізнес�процесу). Ті моделі,
які спираються на бізнес�процеси, дозволяють
управляти тільки на інтуїтивному рівні.

Отже, домінантою в усьому має бути понят�
тя системи. Система саме і дозволяє визначити
головний аспект діяльності підприємства в цей
момент. Разом з тим поки немає вибору моде�
лей інформаційних систем, тому що зазвичай
пропонується вирішення питань вартості та
інших подібних завдань, які є параметрами все�
редині системи [6].

У процесі автоматизації, особливо на почат�
ковому етапі, виникає ряд проблем, зокрема
керівник підприємства повинен усвідомлювати
різницю між інтегрованою системою управлі�
ння (ІСУП) та корпоративною інформаційною
системою (КІС). По суті, ІСУП стає фундамен�
том КІС. ІСУП не враховує індивідуальні особ�
ливості компанії, а КІС — це рішення, розроб�
лене для конкретної компанії [3].

Системи підтримки прийняття рішень
(СППР) призначені для підтримки прийняття
рішень керівників різного рівня при вирішенні
неструктурованих і слабо структурованих про�
блем і використовують нові засоби інформа�

ційних технологій — програмні агенти, схови�
ща і вітрини даних, OLAP— системи тощо.

СППР використовують не тільки загальне
інформаційне забезпечення, а й загальне мате�
матичне забезпечення — бази моделей [8, с.
84—85].

Однією з основних властивостей ІС є
подільність на підсистеми, яка має переваги з
точки зору її розробки та експлуатації, до яких
відносяться:

— спрощення розробки та модернізації ІС
в результаті спеціалізації груп проектуваль�
ників по підсистемах;

— спрощення впровадження та постачання
готових підсистем відповідно до черговості ви�
конання робіт;

— спрощення експлуатації ІС внаслідок
спеціалізації працівників предметної області.

Виділяють функціональні і забезпечуючі
підсистеми. Функціональні підсистеми ІС
інформаційно обслуговують певні види діяль�
ності економічної системи (підприємства), ха�
рактерні для його структурних підрозділів та
(або) функцій управління. Інтеграція функціо�
нальних підсистем в єдину систему досягаєть�
ся за рахунок створення і функціонування за�
безпечуючих підсистем таких, як інформацій�
на, математична, технічна, організаційно�пра�
вова та кадрова підсистеми.

Функціональна підсистема ІС представляє
собою комплекс економічних задач з високим
ступенем інформаційних обмінів (зв'язків) між
завданнями. При цьому під завданням розумі�
ють деякий процес обробки інформації з чітко
визначеною множиною вхідної і вихідної
інформації. Склад функціональних підсистем
визначається особливостями економічної сис�
теми, її галузевою приналежністю, формою
власності, розміром, характером діяльності
підприємства.

Функціональні підсистеми ІС можуть буду�
ватися за різними принципами: предметним;
функціональним; проблемним; змішаним (пред�
метно�функціональним).

Принцип предметної спрямованості вико�
ристання ІС в господарських процесах про�
мислового підприємства визначає підсистеми
управління виробничими і фінансовими ресур�
сами: матеріально�технічним постачанням, ви�
робництвом готової продукції, персоналом,
збутом готової продукції, фінансами. При
цьому в підсистемах розглядається вирішен�
ня завдань на всіх рівнях управління, забезпе�
чуючи інтеграцію інформаційних потоків по
вертикалі. Для реалізації функцій управління
виділяють функціональні підсистеми: прогно�
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зування, нормування, планування (техніко�
економічне й оперативне), облік, аналіз і ре�
гулювання, які реалізуються на різних рівнях
управління і об'єднані в наступні контури уп�
равління: маркетинг, виробництво, логістика,
фінанси.

Проблемний принцип формування підсис�
тем відображає необхідність гнучкого та опе�
ративного прийняття управлінських рішень
щодо окремих проблем в рамках СППР, на�
приклад, вирішення завдань бізнес�плануван�
ня, управління проектами. Такі підсистеми мо�
жуть реалізовуватися у вигляді локальних ІС,
що імпортують дані з корпоративної інформа�
ційної системи (наприклад, система бізнес�пла�
нування на основі Project�Expert), або у вигляді
спеціальних підсистем у межах КІС (наприклад,
інформаційної системи керівника).

На практиці найчастіше застосовується
змішаний (предметно�функціональний) підхід,
згідно з яким побудова функціональної струк�
тури ІС — це поділ її на підсистеми за характе�
ром господарської діяльності, який має відпо�
відати структурі об'єкта і системи управління,
а також виконуваних функцій управління.

Підсистеми, побудовані за функціональним
принципом, охоплюють всі види господарської
діяльності підприємства (виробництво, поста�
чання, збут, персонал, фінанси). Підсистеми,
побудовані за предметним принципом, відно�
сяться в основному до оперативного рівня уп�
равління ресурсами [1, с. 21].

Інформаційна система, як правило, ство�
рюється для певного підприємства чи органі�
зації. Проте, є багато спільних рис в структурі
різних підприємств, а також в типах зв'язків
(функціональних, інформаційних, зовнішніх)
між елементами цієї структури. Це дозволяє
сформулювати єдині принципи і шляхи побу�
дови інформаційних систем для підприємства
чи організацій. Виділяють такі етапи створен�
ня і функціонування (життєвого циклу) ІС:

— розробка концепції інформаційної сис�
теми — проводиться обстеження об'єкта, ви�
вчаються форми вхідних та вихідних документів,
методики розрахунків необхідних показників;
проводяться науково�дослідні роботи щодо
оцінки реалізації вимог замовника: здійснюєть�
ся підбір необхідних засобів моделювання про�
цесів, які комп'ютеризуються, пошук відповід�
них програмних засобів, оцінка альтернативних
проектів;

— розробка технічного завдання — фор�
мується технічне завдання, яке є підставою для
розробки інформаційної системи і приймання
її в експлуатацію, визначаються основні вимо�

ги до самої системи та процесу її розробки,
додатково можуть розроблятись технічні зав�
дання на окремі частини ІС;

— проектування — розробляється концеп�
ція інформаційної бази, створюється інфоло�
гічна і датологічна моделі, формуються вимоги
до структури інформаційних масивів, технічних
засобів, вказуються характеристики програм�
ного забезпечення, систем класифікації та ко�
дування; результатом даного етапу є комплект
проектної документації (технічний проект), в
ньому наводиться постановка задачі, алгоритм
її розв'язання, описується інформаційне,
організаційне, технічне та програмне забезпе�
чення, тощо, після затвердження технічного
проекту розробляється робочий проект (внут�
рішній), одночасно з розробкою проекту ство�
рюються класифікатори техніко�економічної
інформації на основі погодженої системи кла�
сифікації і кодування техніко�економічної
інформації;

— реалізація — здійснюється розробка про�
грамного забезпечення у відповідності з про�
ектною документацією, результатом цього ета�
пу є готовий програмний продукт;

— впровадження в експлуатацію (тесту�
вання і налагодження) — проводиться пере�
вірка програмного забезпечення на предмет
відповідності вимогам, вказаним в технічному
завданні, дослідна експлуатація (тестування)
дозволяє виявити недоліки, які можуть появи�
тись при експлуатації системи, проводиться
підготовка персоналу до роботи в інфор�
маційній системі, навчання персоналу здійс�
нюється або силами розробника, або за допо�
могою спеціальних курсів, підготовлюється
робоча документація, проходять приймальні
випробування, і система здається в експлуа�
тацію замовнику;

— супровід — організовується на підставі
гарантійних зобов'язань розробника. У цей
період здійснюється сервісне обслуговуван�
ня системи, усуваються недоліки, які можуть
бути виявлені при експлуатації, і завершу�
ються роботи по даному проекту [9, с. 263—
264].

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК
Таким чином, використання інформаційних

систем в управлінні підприємствами сприяти�
ме вирішенню таких проблем:

— зниження складності (складність управ�
ління при необхідності вибору управлінського
рішення із множини можливих рішень);
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— управління підприємством вимагає об�

робки великих обсягів інформації;
— необхідність ухвалення рішення за ко�

роткий часовий проміжок (проявляється в міру
ускладнення виробництва);

— проблема координації (рішення необхід�
но координувати з іншими ланками процесу або
об'єкта);

— необхідність збереження і поширення
знань, накопичених в процесі багаторічної ро�
боти і великого практичного досвіду.

Впровадження інформаційних систем і тех�
нологій є обов'язковою умовою діяльності су�
часного підприємства, що сприятиме прийнят�
тю обгрунтованих стратегічних управлінських
рішень, спрямованих на зростання конкурен�
тоспроможності і посилення економічної без�
пеки підприємства.

Подальший розвиток ринку інформаційних
структур, з урахуванням впровадження авто�
матизованих систем, дозволить не тільки забез�
печити ефективне розширення діяльності
підприємств, а й стане запорукою успішного
розвитку національної економіки.
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