
221Journal of Modern Science tom 2/41/2019

Abstract
Purpose
Investigation of the current state and determination of the role of information systems 
and technologies in the management of the enterprise to increase the effi  ciency of 
making managerial decisions.
Methods
Th e work used such general scientifi c methods as observation, comparison, 
generalization, abstraction, formalization, analysis, synthesis, deduction and 
induction, analogy, systemic methods, and others.
Results
Th e introduction and use of information systems and technologies is an indispensable 
condition for the activities of a modern enterprise. It facilitates the adoption of 
sound management decisions: increasing the competitiveness of an enterprise and 
enhancing economic security. Th is will not only ensure the eff ectiveness of making 
managerial decisions in the activities of the enterprise, and as a consequence will be 
a guarantee of the development of the country’s economy.
Discussion
Th e development of the world economy is greatly infl uenced by the dynamic 
development of the world market of information systems and technologies, as the 
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introduction of new information systems and technologies makes it possible to 
increase the effi  ciency of using enterprise resources, optimize business processes 
of production, facilitate the exchange of information, and much more. Th e use of 
information systems and technologies by enterprises in their work allows solving 
tasks from operational management to improving the eff ectiveness of making 
managerial decisions.

Анотація
Мета
Дослідження сучасного стану та визначення ролі інформаційних систем 
і технологій в управлінні підприємством з метою підвищення ефективності 
прийняття управлінських рішень.
Методи
У роботі застосовувалися такі загальнонаукові методи, як спостереження, 
порівняння, узагальнення, абстрагування, формалізація, аналіз, синтез, 
дедукція й індукція, аналогія, системні методи та інші.
Висновки
Впровадження та використання інформаційних систем і технологій 
є неодмінною умовою діяльності сучасного підприємства, оскільки сприяє 
прийняттю обґрунтованих стратегічних управлінських рішень, спрямованих 
як на зростання конкурентоспроможності підприємства, так і посилення 
його економічної безпеки. Це дозволить не тільки забезпечити ефективність 
прийняття управлінських рішень в діяльності підприємства, а як наслідок стане 
гарантією розвитку економіки країни.
Обговорення
На розвиток світового господарства здійснює значний вплив рухливе 
підвищення світового ринку інформаційних систем і технологій, оскільки 
впровадження нових інформаційних систем і технологій дозволяє підвищити 
ефективність використання ресурсів підприємства, оптимізує бізнес-
процеси виробництва, сприяє прискоренню обміну інформацією та багато 
іншого. Використання підприємствами у своїй роботі інформаційних систем 
і технологій дозволяє вирішити задачі від оперативного управління до 
підвищення ефективності прийняття управлінських рішень.

Keywords: information systems, information technologies, the enterprise, manage-
ment, effi  ciency

Ключові слова: інформаційні системи, інформаційні технології, підприємство, 
управління, ефективність
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Вступ
У сучасних умовах ефективне управління є цінним ресурсом органі-

зації, разом з фінансовими, матеріальними, людськими і іншими ресур-
сами. Найбільш дієвим способом підвищення ефективності управління 
підприємством є його автоматизація. Розвиток інформаційних комп’ю-
терних технологій, вдосконалення технічної платформи і поява принци-
пово нових класів програмних продуктів приводить до зміни підходів 
до автоматизації управління. Сьогодні підприємства використовують 
у своїй роботі інформаційні системи і технології, які вирішують різні 
задачі: від оперативного управління підприємством до допомоги в при-
йнятті управлінських рішень, а це в свою чергу здійснює значний вплив 
на розвиток світового господарства. 

З огляду на це, дослідження сучасного стану та визначення ролі ін-
формаційних систем і технологій в управлінні підприємством є акту-
альною задачею.

Питання застосування інформаційних систем і технологій в управ-
лінні підприємством отримали подальший розвиток завдяки науковим 
працям С.І. Левицького, Р.М. Репи та Ю.О. Коваленко (Levyts’kyy, Repa, 
Kovalenko, et al., 2007), О.В. Клименка (Klymenko, 2008), М.М. Бенька 
(Ben’ko, 2010), О.М. Томашевського (Tomashevs’kyy, 2012), П.М. Пав-
ленка, С.Ф.Філоненка, К.С. Бабіча (Pavlenko, Filonenko, Babich, et al, 
2013), М.Р. Лучка та О.В. Адамика (Luchko, Adamyk, 2016), та ін.

Серед світової наукової спільноти слід виділити таких вчених, як 
П. Легрі (Legri, 2003), Б.Н. Гайфиулин та Г.С. Антипина (Gayfi ulin, 
Antipina, 2006), Дж. Джестон та Й. Нелис (Dzheston, 2008), Є. Вонхол 
(Wąchol, 2012), А. Шмелтер (Szmelter, 2015) та ін., які зробили значний 
внесок у дослідження застосування інформаційних систем і технологій, 
а також проблем інноваційного розвитку підприємств.

Мета: дослідження сучасного стану та визначення ролі інформацій-
них систем і технологій в управлінні підприємством з метою підвищен-
ня ефективності прийняття управлінських рішень.

Методи дослідження: спостереження, порівняння, узагальнення, аб-
страгування, формалізація, аналіз, синтез, дедукція й індукція, анало-
гія, системні методи та інші.
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Сутність та сучасний стан інформаційних систем 
і технологій

У практиці управління підприємством використовується безліч ви-
значень терміну інформаційної системи. 

Інформаційні системи управління – це інформаційні системи, що 
служать для вирішення задач управління бізнес-процесами підприєм-
ства на тактичному рівні, до якого відносяться процедури середньо-
строкового (від декількох днів до декількох тижнів) планування, ана-
лізу і організації робіт та контролю за їх виконанням (Luchko, Adamyk, 
2016, s. 244). Поняття інформаційної системи тісно пов’язане з таким 
ключовим поняттям, як інформаційні технології. 

Еволюція розвитку інформаційних систем і технологій враховує 
зміни моделей, підходів і концепцій управління підприємством, яку 
детально досліджено в попередній статті авторів (Gonchar, Filipishyn, 
Shcherbina, 2017, s. 16–21).

Сьогодні є маса автоматизованих інформаційних систем і техноло-
гій на ринку програмного забезпечення, котрі задовольняють найви-
багливіших користувачів. Різноманітність форм і сфер використання 
сучасних інформаційних систем визначають різноманітність способів 
їх класифікації: за масштабністю (одиничні, групові, корпоративні, гло-
бальні), за сферою застосування (системи обробки трансакцій; офісні 
інформаційні системи; інформаційно-довідкові системи; системи під-
тримки прийняття рішень), за способом організації (на основі Інтра-
нет-технологій; на основі багаторівневої архітектури; на основі архі-
тектури клієнт-сервер; на основі архітектури файл-сервер), за сферою 
або рівнем діяльності (системи технологічних процесів; підприємств 
або установ; галузеві; територіальні (регіональні); державні), за типом 
підтримки, котру інформаційні системи забезпечують в процесі органі-
зації управління (системи підтримки прийняття рішень; інформаційні 
менеджерські системи; системи співробітництва на підприємстві; ав-
томатизовані системи управління технологічними процесами; системи 
обробки операцій) та ін. (Tomashevs’kyy, 2012, s. 82–83)

Так, в управлінні підприємством використовуються програмні про-
дукти, котрі загалом можна розділити на три групи: 1) електронні та-
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блиці; 2) корпоративні системи управління та 3) спеціальні розробки на 
замовлення. 

На практиці в діяльності малих підприємств з неважким технологіч-
ним процесом в управлінні доволі часто використовуються електронні 
таблиці (наприклад Microsoft Excel).

Новітні інформаційні технології та бізнес-стратегію підприємства 
об’єднують саме сучасні корпоративні інформаційні системи, які задо-
вольняють наступним вимогам: застосовування клієнт-серверної архі-
тектури; безпека, розмежування і контроль доступу до інформаційних 
ресурсів; підтримка обробки інформації; можливість розширення; під-
тримка Інтернет/Інтранет-технології (Yurchuk, 2015, s. 56).

Розвиток корпоративних інформаційних систем сьогодні зумовлений 
необхідністю у більш деталізованій інформації про ринок і споживачів, 
збір і використання різнопланової інформації, потребі в інтенсивному 
взаємному контакті зі споживачем, тобто налагодженню внутрішньо-
го зв’язку; інтенсивному розвитку інформаційних технологій (Rybalko, 
2015, s. 83).

Десять років тому якість продукції була головною умовою успіху 
ведення бізнесу. Сьогодні якість є нормою. Тобто конкуренція перемі-
стилася на рівень дуже якісного сервісу, що вимагає новітніх підходів 
і технологій. Тому головним завданням будь-якого підприємства стає 
саме робота з клієнтами. Така стратегія бізнесу стосується системи роз-
рахунків із клієнтами, виробництва і дизайну нових продуктів, обслуго-
вування і доставки клієнтів, системи продажів, реклами, маркетингу, та 
ін. Все це дозволяє безпомилково налагодити діяльність підприємств. 
Тому можна констатувати, що сьогодні у стратегії ведення бізнесу змі-
нилася піраміда цінностей: від продуктової піраміди до піраміди ло-
яльності. Тобто саме задоволення потреб клієнтів було ціллю підпри-
ємства, яке було мотивоване наявністю продукту (підприємство має те, 
що хоче клієнт); цінністю (ціна відповідає очікуванням клієнтів); зруч-
ністю (клієнт може легко отримати і використати продукт); довірою 
(клієнт упевнений, що продукт якісний). Більшість підприємств так діє 
і сьогодні, і має на меті створення й просування продукту до клієнта, 
який має оптимальне співвідношення ціни і якості. Проте саме взаємна 
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лояльність є вищою метою сучасного підприємства, яке повинно бути 
мотивоване задоволенням (запити і потреби клієнта забезпечені); по-
стійністю (підприємство діє з огляду на інтереси клієнта); персоналіза-
цією (підприємство демонструє обізнаність побажань клієнта); злиттям 
(взаємовідносини з підприємством будуються на умовах і під контро-
лем клієнта). (Bibik, 2013)

Сьогодні є маса систем управління підприємством: «АСТОР», «Вир-
туоз», «Галактика», «IT-Предприятие» «Капітал», «Компас», «МОНО-
ЛИТ SQL», «Технокласс», «BAAN», «Business Control», «Global ERP», 
«Infor SyteLine ERP», «iRenaissance», «Microsoft Dynamics AX», 
«Microsoft DynamicsNAV», «Oracle E-Business Suite», «PayDox», «Scala», 
«System Aurora (Business/400)», та ін. 

За результатами дослідження PwC (Міжнародної мережі компаній, 
що пропонують професійні послуги в області консалтингу та аудиту) 
в українському експорті в минулому році IT-індустрія зайняла третє 
місце. проте порівняно з розвиненими країнами світу внутрішній ри-
нок України доволі малий, хоча держава успішно експортує ІТ-послуги. 
Вже котрий рік поспіль США і Китай є лідерами в сфері інформаційних 
технологій. (Pylypenko, 2017)

Отже, в Україні головними напрямками ІТ-послуг є: аутсорсинг 
та ІТ-підтримка (послуги для налаштовування, інтеграції, оновлення, 
розміщення та підтримки ІТ-продуктів, яку були розроблені третьою 
стороною); Custom Application Development (послуги в процесі роз-
робки програмного забезпечення); оцифровування та ІТ-консалтинг 
(Pylypenko, 2017).

Таким чином, найбільша стаття українського IT-імпорту – це устат-
кування, проте її обсяг дуже малий у світовому масштабі. Низький рі-
вень витрат на інформаційні технології пояснюють високим рівнем пі-
ратства. Також залишається невеликим рівень внутрішнього попиту на 
ІТ-сервіси. За рівнем експорту сервісів інформаційно-комунікаційних 
технологій Україна знаходиться на 33 місці (за даними Світового Бан-
ку). В таких глобальних рейтингах українські аутсорсингові компанії 
фігурують саме за якість послуг і відгуки клієнтів. Треба також відмі-
тити, що в топ-50 розробників світу Україна знаходиться на 11 місці. 
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Проблеми впровадження та роль інформаційних 
систем і технологій в управлінні підприємством
В процесі впровадження інформаційних систем і технологій в управ-

ління підприємством виділяють такі перешкоди, як недостатнє розу-
міння швидкозмінних інформаційних потоків в результаті посилення 
експортної орієнтації більшості підприємств; ускладнення реалізації 
процесів ринкових відносин; відставання в розробці та впроваджен-
ні програмних продуктів через нестачу фінансових ресурсів та відтік 
фахівців в галузі інформаційних технологій; відсутність розуміння до-
цільності впровадження інформаційних систем і технологій для підви-
щення ефективності прийняття управлінських рішень у більшості ке-
рівників (Kraychuk, 2016).

Взагалі сьогодні інформаційні системи і технології здійснюють три 
головні всебічні ролі при досягненні розвитку підприємства, а саме: 
1) підтримка операцій та бізнес-процесів підприємства, 2) підтримка 
менеджерів в процесі прийняття управлінських рішень, 3) підтримка 
стратегій досягнення конкурентоспроможності підприємства (Remyha, 
2015, s. 34). 

Варто зауважити, що роль інформаційних систем і технологій з кож-
ним роком більшає. Такі зміни безумовно діють на кінцевих користува-
чів, того наявність найновішої налаштованої на роботу саме даного під-
приємства інформаційної системи і технології значно спрощує процес 
управління підприємством, що дозволяє вчасно зібрати, відсортувати, 
обробити необхідну інформацію і прийняти вірне рішення, поліпшити 
механізм реалізації стратегії. 

Користувач за допомогою корпоративної інформаційної систе-
ми може прозоро показати керівництву підприємства застосування 
вкладених капіталів; надати комплексну інформацію щодо доціль-
ності стратегічного планування; управляти витратами, своєчасно та 
наочно показувати лаг мінімізації витрат; оперативно управляти під-
приємством залежно від обраних показників (рівень прибутковості, 
структура витрат, собівартість продукції тощо); за рахунок приско-
рення і оптимізації ряду процесів забезпечити прибутковість підпри-
ємства.
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Отже, застосовування інформаційних систем і технологій в управ-
лінні підприємством вирішує ряд проблем, таких як зниження склад-
ності прийняття управлінського рішення (від необхідності вибору 
з множини можливих рішень до складності прийняття управлінського 
рішення за короткий проміжок часу); обробка великих обсягів інформа-
ції; координація; необхідність поширення, накопичення та збереження 
знань в процесі практичного досвіду і багатолітньої роботи (Yurchuk, 
2015, s. 58).

Висновки
Впровадження та використання інформаційних систем і технологій є 

неодмінною умовою діяльності сучасного підприємства.
Інформаційні системи дають можливість раціонально управляти всі-

ма видами ресурсів підприємства, в тому числі і приватного підпри-
ємства, оскільки відомості, що надаються за допомогою інформацій-
них систем дозволяють здійснити концентрацію ресурсів у потрібний 
час і в потрібному місці для вирішення головних завдань (Shcherbina, 
Babayev, 2016, p. 119).

З використанням технологій якісно вироблена продукція підвищує 
конкурентоспроможність окремих підприємств та великих корпорацій, 
допомагаючи підвищити їх загальний дохід та попит на продукцію, 
що надає можливість підприємствам збільшити загальний капітал та 
підвищити їх рівень у рейтингу серед інших підприємств на світовому 
ринку, і навіть стати лідерами міжнародного рівня (Shcherbina, 2017).

Сучасні інформаційні системи дозволяють реалізувати такі мож-
ливості як: довгострокове та оперативне планування; розробка нових 
видів продукції; формування виробничих планів відповідно до планів 
збуту; управління виробництвом; планування руху сировини та матері-
алів; планування та облік руху готової продукції; планування ресурсних 
вимог до ритмічного виробництва; обробка, аналіз та затвердження за-
явок від підрозділів підприємства про необхідність матеріалів; забез-
печення безперервного виробничого циклу; оптимізація розміщення 
матеріалів; побудова баз даних та класифікаторів матеріалів підприєм-
ства; забезпечення глибокого рівня деталізації елементів витрат і т.д., 
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тобто сприяють реалізації ряду можливостей, одержанню різних видів 
ефектів і розвитку потенціалу загалом (Gonchar, Filipishyn, Shcherbina, 
2017, s. 16–21).

Отже, можна підсумувати, що у сучасних умовах забезпечити ефек-
тивну підприємницьку діяльність неможливо без впровадження і засто-
сування новітніх інформаційних систем і технологій. На практиці їх ви-
користання забезпечує дотримання підприємствами комплексу вимог, 
які утворюють високий рівень якості наданих послуг. Автоматизація, 
персонал та менеджмент – це три складові діяльності підприємства, які 
забезпечують конкурентоспроможність підприємства в сучасних умо-
вах.

Таким чином, інформаційні системи і технології відіграють ключову 
роль у стратегічному управлінні, плануванні та досягненні мети під-
приємства. 
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