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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ 

ПІДПРИЄМСТВ 

(доповідь) 

Будь-яке сучасне велике підприємство, незалежно від сфери діяльності і 

форми власності, не може успішно розвиватись без функціонування єдиної 

інформаційної системи, що автоматизує здійснення всіх ключових бізнес-

процесів. Системи управління бізнес- процесами дозволяють координувати 

діяльність як співробітників, так і підрозділів, забезпечуючи необхідну 

швидкість й точність прийняття тактичних і стратегічних рішень. 

Це завдання неможливо сьогодні вирішити без використання 

інформаційних систем і технологій, адже зростання інформаційних потреб і 

розвиток інформаційних послуг передбачає нові пріоритети та вимагає 

використання нових методів управління. 

Для підприємств України конче необхідно перейти на інноваційну 

модель розвитку з використанням новітніх технологій виробництва для 

реалізації потенціалу та ефективного управління ним. На українських 

підприємствах відбуваються значні перетворення, зокрема, у суспільно-

економічній системі та спричинюють істотні зміни у визначенні пріоритетів 

розвитку. Особливо це відчувається в ІТ-сфері, яка постійно розвивається, 

використовуючи новітні інформаційні технології, впровадження нової техніки 

для управління підприємством. Більшість підприємств розуміють необхідність 

впровадження інновацій у власні стратегії розвитку, однак мало кому вдається 

застосувати цей напрямок на практиці й довести його до логічного 

завершення, зважаючи на внутрішні бізнес-процеси підприємства та їх 

оптимізацію. 

Зростання інформаційних обсягів, інформаційної невизначеності, 

складності управління бізнес-процесами підприємства зумовлює 

використання новітніх інформаційних технологій. 

Доволі важко сьогодні однозначно оцінити роль впровадження 

інформаційних систем в діяльність підприємства. Оптимізація бізнесу є 

питанням постійним. У ході здійснення господарської діяльності у власників 

бізнесу та представників менеджменту постійно виникає потреба оптимізації 

чи удосконалення певних процесів. Проте, вибираючи конкретну 

управлінську систему, потрібно не тільки дослідити можливі варіанти купівлі, 

а й врахувати параметри та можливості власного бізнесу, особливості галузі 

господарювання тощо. Зрозуміло, що ті управлінські рішення, які працюють 

для великого бізнесу, не завжди будуть актуальними, корисними та 

доступними для малого та середнього. Більшість інформаційних систем 



направлені на оптимізацію виробничої діяльності, скорочення витрат та 

забезпечення можливості доступу до актуальної інформації в будь-який час з 

метою ухвалення швидких та ефективних управлінських рішень. Тому серед 

значної пропозиції все більшої актуальності набуває питання вибору найбільш 

ефективного інформаційного ресурсу, який би задовольняв усі зазначені 

вимоги. 

З метою ефективного вибору інформаційної системи для конкретного 

підприємства на основі досліджень ринку корпоративних інформаційних 

систем можна виділити наступне: загалом продукти ринку можна поділити на 

дві великі групи (вітчизняні та західні); основою розвитку вітчизняних систем 

являється бухгалтерія; західні інформаційні продукти направлені на 

оптимізацію матеріальних та фінансових потоків; велика пропозиція утруднює 

вибір оптимальної інформаційної системи для діяльності конкретного 

підприємства; для ухвалення найбільш ефективного рішення під час вибору 

інформаційної системи потрібно чітко визначити цілі та результати її 

впровадження. 

При управлінні бізнес-процесами підприємств важливою є 

автоматизація виробничої діяльності, що дозволяє забезпечити комплексний 

підхід до розвитку і вдосконалення бізнесу в цілому, зокрема сприятиме 

зниженню ризикового профілю, інтеграції програмних продуктів, тим самим 

підвищуючи надійність та достовірність інформаційного поля. Безумовно, 

система автоматизації управління бізнес-процесами підприємств є лише 

інструментом, який забезпечує оперативне отримання управлінської, 

фінансової та іншої інформації, що в кінцевому підсумку дозволяє приймати 

правильні рішення. 

Розвиток інформаційних систем і технологій та перехід на процесно-

орієнтоване управління зумовить активізацію внутрішніх можливостей 

підприємства, що у свою чергу дозволить розвивати потенціал співробітників 

підприємства, удосконалити бізнес-процеси, підвищити ефективність 

внутрішніх процесів на підприємстві й розвивати його інноваційну діяльність. 

Реалізація інноваційних технологій повинна базуватись не тільки на 

потребах самого підприємства, а й на потребах ринку та споживачів. 

Розробка і впровадження інноваційних інформаційних систем, які 

забезпечують автоматизацію управління бізнес-процесів сприятиме 

ефективному функціонуванню інформаційного простору підприємства, що є 

визначальним чинником розвитку сучасних підприємств. 
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