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Анотація — у статті розглянуто сутність 

інформаційних технологій управління, 

проаналізовано найрозповсюдженіші їх 

види, виявлено недоліки та основні пере-

ваги застосування для підвищення ефек-

тивності діяльності підприємства.  
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Інформатизація, трансформуючи рушійні 

сили суспільства з метою його переорієнта-

ції на виробництво послуг й інформаційного 

продукту, виступає передумовою зміни під-

ходів до виробництва, модернізації життєво-

го устрою, загальновизнаної системи цінно-

стей. Зростає цінність вільного часу, активно 

відтворюється і споживається інтелект, під-

вищується попит на знання, здібності до 

творчої праці, що збільшує частку розумової 

праці. Активізація цих процесів призводить 

до зміни матеріально-технологічної бази су-

спільства, особливого значення набувають 

управлінсько-аналітичні інформаційні сис-

теми на базі комп’ютерної техніки і 

комп’ютерних мереж, інформаційної техно-

логії, телекомунікаційного зв’язку. 

Питанням застосування інформаційних 

технологій (ІТ) в управлінському процесі 

присвячено безліч наукових праць [1 – 5], 

однак, деякі з них й дотепер залишаються 

дискусійними. 

Метою статті є дослідження переваг за-

стосування ІТ в управлінському процесі під-

приємств.  

Метою ІТ управління є задоволення інфо-

рмаційних потреб робітників підприємства, 

залучених до процесу прийняття рішень на 

будь-якому рівні управління. ІТ управління є 

ефективними у процесі задоволення схожих 

інформаційних потреб працівників різнома-

нітних підрозділів та рівнів управління. Ви-

роблена інформація у вигляді регулярних 

або спеціальних управлінських звітів міс-

тить відомості про минуле, сьогодення або 

ймовірне майбутнє підприємства. На рівні 

управлінського контролю інформація пода-

ється в агрегованому вигляді з метою відслі-

дковування тенденцій зміни даних, виявлен-

ня причин відхилень від планових показни-

ків, аналізу можливих рішень і дій.  

Як свідчить практика [1, 4], ІТ управління 

використовуються для створення різномані-

тних видів звітів. Регулярні звіти мають від-

повідати графіку, що визначає час їхнього 

створення. Спеціальні звіти мають епізодич-

ний характер й створюються у відповідь на 

вимогу керівника, або у разі настання форс 

мажорних подій. Регулярні і спеціальні звіти 

можуть подаватися у формі підсумкових, 

порівняльних або надзвичайних звітів. 

Ефективним є використання звітів для пі-

дтримки управління по відхиленням, що ви-

значає головним змістом одержуваних фахі-

вцем даних виявлені відхилення стану гос-

подарської діяльності підприємства від пев-

них стандартів [3]. У цьому випадку мають 

бути дотримані вимоги до звітів: необхід-

ність їхнього створення настає у разі фікса-

ції відхилення; відомості звіту мають бути 

впорядковані відповідно до значення крити-

чного для даного відхилення показника; усі 

наявні відхилення мають бути відображені 

разом для виявлення існуючого зв’язку; звіт 

має містити кількісну оцінку відхилення. 

Щодо основних компонентів ІТ управлін-

ня, то вхідна інформація має надходити із 

систем операційного рівня, вихідна – фор-

муватися у вигляді управлінських звітів у 

зручній для ухвалення рішень формі. Зміст 

бази даних, що накопичуються на основі 

оцінки проведених операцій підприємства 



СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

29 – 30 березня 2018 року 13 Template #1 2 

або отримуються із планів, стандартів, бю-

джетів та нормативних документів, що ви-

значають необхідний стан об’єкта управлін-

ня, за допомогою відповідного програмного 

забезпечення перетворюється в періодичні і 

спеціальні звіти для фахівців, залучених до 

процесу прийняття рішень на підприємстві.  

Поява ІТ автоматизації офісу обумовлена 

поширенням процесу автоматизації вироб-

ництва на офіс з метою автоматизації рутин-

ної секретарської роботи. У період розвитку 

засобів комунікацій фахівці та управлінці 

побачили в автоматизації офісних техноло-

гій можливість підвищити продуктивність 

своєї праці. Вони не змінювали існуючу сис-

тему комунікацій персоналу, а ефективно її 

доповнювали. За умови сумісного викорис-

тання ці системи вирішували проблеми за-

безпечення управлінців якісною інформаці-

єю, раціональної автоматизації управлінсь-

кої праці, встановлення ефективного внут-

рішнього зв’язку персоналу та його комуні-

кації із зовнішнім середовищем. Тому тех-

нології автоматизованого офісу поступово 

приваблювали більшу кількість менеджерів 

усіх рівнів управління підприємством. 

Серед основних компонентів ІТ автомати-

зованого офісу перше місце відведене базі 

даних, що концентрує дані про господарчу 

систему підприємства та інформацію із зов-

нішнього середовища. Інформація з бази да-

них може успішно використовуватися в не-

комп’ютерних технологічних засобах для 

передачі, тиражування або зберігання . 

ІТ підтримки прийняття управлінських 

рішень своєю появою зобов’язані зусиллям 

американських вчених у 70-х –80-х р.р., чо-

му сприяли поширення персональних 

комп’ютерів, стандартних пакетів приклад-

них програм, успіхи у створенні систем 

штучного інтелекту. Головною особливістю 

даного виду ІТ є новий метод організації 

взаємодії людини і комп’ютера. Досягнення 

основної мети ІТ підтримки прийняття рі-

шень відбувається в результаті ітераційного 

процесу за участю системи підтримки при-

йняття управлінських рішень в ролі обчис-

лювальної ланки й об’єкта управління та 

управлінської ланки, тобто людини, яка ви-

значає вхідні дані, оцінює результат обчис-

лень на комп’ютері та може у будь-який мо-

мент закінчити ітераційний процес. Отже, 

мова йде про здатність інформаційної сис-

теми спільно з користувачем створювати но-

ву інформацію для прийняття рішень. 

Досліджуючи особливості ІТ підтримки 

прийняття управлінських рішень [5], можна 

сказати, що, по-перше, вони орієнтовані на 

вирішення, переважно, неструктурованих 

завдань; по-друге, вони успішно використо-

вують традиційні методи доступу й обробки 

даних з можливостями математичних моде-

лей та методів вирішення завдань на їх осно-

ві; по-третє, вони надають можливість вирі-

шення завдань непрофесійному користува-

чеві комп’ютера; по-четверте, їхня висока 

адаптивність дозволяє швидко пристосову-

ватися до особливостей технічного й про-

грамного забезпечення, вимог користувача. 

Використовуючись на будь-якому рівні 

управління підприємством, ІТ ППУР нада-

ють можливість координації співробітників, 

які приймають рішення як на одному, так і 

на різних управлінських рівнях. Склад сис-

теми підтримки прийняття рішень представ-

лений трьома компонентами: базами даних 

та моделей й програмною підсистемою, що, 

у свою чергу, включає системи управління 

базами даних та моделей, а також інтерфей-

сом між користувачем та комп’ютером.  

Використання ІТ експертних систем на-

дають управлінцям та фахівцям можливість 

отримання консультації експертів з широко-

го кола проблем, за якими цими системами 

накопичені знання. Найбільше розповсю-

дження отримали експертні системи, засно-

вані на використанні штучного інтелекту. Не 

кожне підприємство може тримати у своєму 

штаті експертів або навіть запрошувати їх 

періодично у разі виникнення певної управ-

лінської проблеми. Вирішення цієї проблеми 

можливе шляхом використання технології 

експертних систем, яка передбачає отриман-

ня від експерта знань з певної проблематики, 

завантаження їх у пам’ять комп’ютера та ви-

користання у разі необхідності. Тобто експе-

ртні системи – це, по суті, комп’ютерні про-

грами, що трансформують досвід експертів у 

будь-якій галузі знань у форму евристичних 

правил. Безумовно, ці правила не гаранту-
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ють отримання оптимального результату з 

такою ж впевненістю, як звичайні алгоритми 

вирішення завдань в межах технології підт-

римки прийняття рішень, однак у більшості 

випадків вони дають прийнятні рішення для 

їх практичного використання. Це пояснює 

привабливість використання технології екс-

пертних систем у якості радних систем . 

Також науковці [3, 5] наполягають на іс-

нуванні проміжного класу між інформацій-

ними та керуючими технологіями, так зва-

них інформаційно-керуючих систем, основ-

ним призначенням яких є надання користу-

вачеві інформації про минулий, теперішній 

та майбутній стан керованого об’єкта. Поді-

бні системи, окрім стандартних програм 

збору та обробки інформації, реалізують до-

даткові програми статистики, прогнозування 

й моделювання, планування та багато інших. 

Нові або сучасні ІТ пов’язують, перш за 

все, з інформаційним забезпеченням управ-

лінського процесу в режимі реального часу. 

Вони передбачають обов’язкове застосуван-

ня комп’ютерів, активну участь користува-

чів, у тому числі і непрофесіоналів у галузі 

програмування, в інформаційному процесі, 

широке використання різноманітних пакетів 

прикладних програм загального і проблем-

ного призначення, вільний доступ користу-

вачів до віддалених баз даних і програм за-

вдяки обчислювальним мережам ЕОМ. 

Деякі науковці [1, 5] у складі нових ІТ ви-

діляють забезпечуючі та функціональні. Пе-

рші є технологіями обробки інформації, які 

можуть ефективно використовуватися у яко-

сті інструментарію у різних областях для 

вирішення різноманітних завдань, іноді їх 

класифікують щодо типів задач, на вирішен-

ня яких вони орієнтовані. Функціональні ІТ 

є модифікацією забезпечуючих ІТ, за якими 

реалізується будь-яка з предметних техноло-

гій.  

Отже, існуючі ІТ призначені для підтрим-

ки тих цілей, які ставлять перед собою люди 

у процесі організації своєї діяльності, будь то 

ефективне завершення роботи або завдання, 

скорочення або видалення дублювання дій, 

забезпечення стабільності або оперативності 

діяльності. Їхнє використання підприємством 

забезпечує певні конкурентні переваги за-

вдяки автоматизації операцій в його межах 

(підтримка операційного контролю, органі-

зація управлінського контролю, стратегічне 

планування) та покращенню якості або пос-

тавки кінцевого продукту підприємства. Та-

кож ІТ здатні покращити якість продукту че-

рез розширення його документальної бази й 

сервісного обслуговування, використання 

глобальних комп’ютерних Інтернет-

технологій забезпечує сучасним керівникам 

можливість отримання й ефективного обміну 

оперативною інформацією, проведення різ-

номанітних, іноді, вкрай необхідних, дослі-

джень, тобто безпосередньо впливають на 

успішність ринкової діяльності. 
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