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Анотація 
Розглянуті два типи ERP-систем в менеджменті їх характеристика та особливості. Паказані  

інформаційні технологічні платформи, які покладені в основу роботи сучасних ERP-систем.  
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Abstract 
Two types of ERP- of the systems are considered in a management their description and features. Паказані 

informative technological platforms, what works of modern ERP- of the systems fixed in basis. 
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Вступ  
Під терміном ERP (Enterprise Resource Planning) розуміють спеціалізоване програмне 

забезпечення, яке виконує функції автоматизації певних напрямів діяльності підприємства. 
Відповідно, під ERP-системами розуміють інформаційні системи, які використовують програмне 
забезпечення ERP. 

В основу ERP-систем з розширеними функціональними можливостями покладене використання 
добре перевірених внутрішніх модулів корпоративних систем (бек-офісів), які розроблялись для 
використання на виробничих підприємствах. 

Діючі сьогодні ERP-системи можна умовно розподілити на два типи: 
1. ERP-системи, спеціально призначені для автоматизації певного виду діяльності підприємства 
2. ERP-системи для послуг. 

Останні представляють собою комплекс транзакційних (операційних) компонентів та проектно-
орієнтованих засобів. 

В основу роботи сучасних ERP-систем покладено використання нових інформаційних 
технологічних платформ: 
• SOA (Service Oriented Architecture) - використовується для стандартизації взаємодії і сумісної 
роботи різних прикладних програм. Серед практичних прикладів SOA можна зазначити 
впровадження Web-сервісів у роботу ERP-систем. При цьому Web-додатки взаємодіють між собою 
згідно зі стандартними протоколами, які можуть включати протоколи XML, HTTP, UDDI, SOA. 
Однією з основних переваг SOA є можливість швидко і з мінімальними витратами реагувати на 
зміни у компанії, рекомбінуючи сервіси відповідно до нової конфігурації бізнес-процесів, а не 
розробляючи систему повторно від самого початку. 
• SaaS (Software as a Service) - надає сервіси повного віддаленого управління ERP-системою. 
Наприклад: для організацій, які не мають самостійного досвіду управління системою. Компанії, які 
використовують SaaS можуть швидко розгорнути або змінити програмні додатки, використовуючи 
Internet як корпоративну платформу для ефективного управління бізнесом. SaaS надає широкі 
можливості з впровадження ERP навіть для невеликих компаній (із загальною кількістю 
комп'ютерів не більшою 10).  

ERP-системи значно спрощують роботу підприємства з автоматизації діловодства та управління 
діяльністю - як виробничою, так і соціально- комунікативною. Подібні системи добре справляються з 
великим колом задач, але їх спільним недоліком є "точковість". Вона полягає в тому, що розробники 
використовують тільки інструментальні засоби, які їм більше подобаються, а також використовують 
СУБД різних типів, при цьому, у більшості випадків не забезпечується сумісність та інтеграція з 
рішеннями інших виробників. 



Приклади розроблених ERP-систем для послуг (ERP for Services): 
Внутрішні модулі (Back Offices): 

• Кадри (Hewman Resources); 
• Закупки (Procurement); 
• Бухгалтерія і фінанси (Financials); 
• Клієнти (Customer Relationship Management); 
• Аналітика (Business Intelligence); 
• Управління знаннями (Knowledge Management); 

Зовнішні модулі (Service Industries components): 
• Охорона здоров'я (Health Care); 
• Дистрибуція (Distribution); 
• Держструктури (Government); 
• Освіта (Higher Education); 
• Готелі (Hospitality); 
• Безприбуткові організації (Nonprofit Organizations); 
• Професійні сервіси (Professional services). 

У свою чергу ERP-системи для послуг можуть поділятися на:  
• проектно-орієнтовані та  
• операційно-орієнтовані. 

Проекно-орієнтовані ERP-системи підпадають під категорію засобів автоматизації професійних 
сервісів і включають типові бізнес-компоненти - засоби тайм-менеджменту, планування ресурсів, 
управління проектами та портфелями проектів, звіти про витрати. 

У багатьох випадках від ERP-системи для сервісних організацій очікують наявності засобів 
управління операційною діяльністю. Так, всі вертикальні галузі - охорона здоров'я, вища освіта, 
державні управлінські структури, фінансові корпорації, готельне господарство, некомерційні 
організації - потребують розвинутих транзакційних та операційних можливостей використовуваних 
систем. У деяких випадках практика потребує проектно-орієнтованої функціональності. У 
суспільному секторі функціональність пов'язана з управлінням власністю, активами, житловим 
фондом та його обслуговуванням, відносинам з клієнтами. 

В галузі послуг використовуються засоби управління людським капіталом - кадрами (Human 
Capital Management, HCM) та закупівлями. 

Серед головних проблем впровадження ERP у практику діяльності підприємств є несумісність 
комплексних систем та спеціалізованих рішень, складність впровадження у діяльність підприємств 
малого і середнього бізнесу. 

За прогнозами аналітиків подальше впровадження ERP-систем полягатиме у тому, що найбільші 
європейські підприємства найімовірніше будуть орієнтуватися на системи SAP та Microsoft. Менші за 
розміром компанії - на ERP-системи SYSPRO, для рішень на основі операційних систем Linux - на 
ERP-системи ABAS або інш. 

У галузі інформаційних технологій Україна знаходиться на порозі масових впроваджень ERP-
систем, оскільки це є важливим фактором для автоматизації процесів діяльності з метою підвищення 
їх ефективності [1]. 
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