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Анотація 

Розглянуто підходи до визначення поняття інформаційного забезпечення менеджменту, 

проаналізовано  основні переваги впровадження інформаційних систем менеджменту в організаціях. 
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Abstract 

Approaches to the definition of information provision management, analyzes the main advantages of 

implementing information management systems in organizations. 
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Вступ 

В області менеджменту інформаційні системи відіграють сьогодні досить велику роль, хоча 

далеко не вирішальну, оскільки управління все ж таки більше пов'язане з людським, а не машинним 

фактором. Проте у морі інформації швидкодія обчислювальної техніки стає у пригоді. Будь-який 

процес управління починається зі збирання, обробки інформації і закінчується здобуванням 

інформації, яка є вихідною для нового управління. Тому питання інформаційних систем в 

менеджменті, на сьогоднішній час, є актуальним. 

Метою  є дослідження сутності та проблем запровадження інформаційних систем 

підприємства та визначення шляхів їх вирішення. 

Результати дослідження 

На даний момент існують два варіанти впровадження інформаційних систем – комплексний і 

точковий. У разі точкової системи всі елементи управління є автономними і по своїй суті 

розрізненими. Впровадження такої моделі передбачає поступову інтеграцію окремих складових в 

єдине ціле. Багато керівників віддають перевагу саме такому варіанту, зважаючи на нижчу вартість і 

недовіру до глобальних систем. Але не завжди вдається домогтися побудови єдиного інформаційного 

простору, оскільки сучасні інформаційні системи – це складні інтегровані комплекси, які включають 

в себе модулі, що відповідають практично за всі напрями роботи сучасного. І як результат такого 

впровадження – постійні збої і конфлікти в системі управління. Комплексний підхід усуває ці 

проблеми і дозволяє повністю автоматизувати бізнес-процеси. Системи документообігу, 

бухгалтерського обліку, тайм-менеджменту, технологій, виробництва в такому випадку працюють 

взаємопов’язано, безконфліктно і ефективно. Проте проблемою може стати недостатня навченість 

персоналу, що спричиняє на збої в процесі експлуатації інформаційних систем.  

 Процедуру впровадження інформаційної системи можна поділити на такі етапи: 

1. Передпроектне обстеження, яке полягає у виявленні основних інформаційних потоків на 

підприємстві та формуванні бази основної нормативно-довідкової документації. 

2. Побудова інформаційно-функціональної моделі діяльності підприємства, опис та 

оптимізація процесів, що піддаються автоматизації; здійснюється добре навченими співробітниками 

підприємства-замовника із залученням висококваліфікованих консультантів та з прив’язкою 

створеної моделі до стандартів бізнесу і до майбутньої системи. 

3. Адаптація системи на підприємстві, у процесі якої проводиться налаштування системи 

відповідно до плану проекту впровадження і тестування окремих модулів та функцій. 

4. Дослідна експлуатація системи – на цьому етапі зберігається подвійне введення даних у 

стару і нову системи. У процесі дослідної експлуатації генеруються стандартні звіти і проводиться 

верифікація даних; система поступово вводиться в експлуатацію по окремих ділянках обліку або 
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управління; документуються інструкції з ведення робочих місць і коригуються посадові інструкції 

учасників облікового процесу тощо. 

 

 

Висновки 

Отже, впровадження інформаційної системи – це досить трудомісткий, складний процес. 

Тому її застосування не завжди є успішним та не приносить підприємству відчутну фінансову вигоду. 

Основні причини невдалих впроваджень полягають в недооцінці керівництвом складності процесу 

впровадження, слабкій організації виконання проекту впровадження системи та відсутності реальної 

підтримки з боку перших осіб підприємства, неготовності керівництва до конструктивних 

структурних змін, включенні в групу впровадження співробітників установи, а не професійних 

консультантів. 
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