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Анотація 

  Вивчено інформаційні технології, що застосовуються в управлінні соціальною складовою на 

підприємстві. Розглянуто спеціальні комп’ютерні програми для управління персоналом . 

Виявлено переваги та недоліки програмних засобів. Розроблено рекомендації та пропозиції щодо 

удосконалення інформаційних технологій в управлінні соціальною складовою на підприємстві . 
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Abstract 

Studied information technology used in the management of the social component in the enterprise. Razganata 

special computer programs for personnel management. Advantages and disadvantages of the software. Developed 

recommendations and proposals on improvement of information technology in the management of the social component 

in the enterprise . 
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Вступ. В історії людства новації в області технологій не раз надавали революційний вплив на 

суспільний і економічний розвиток. В останні десятиліття завдяки стрімкому розвитку інформаційних 

технологій світове співтовариство вступило в епоху формування нового інформаційного простору, 
який створюється на базі комп'ютеризації та мережевих телекомунікацій. Це об'єктивне явище сучасної 

дійсності супроводжується наростанням обсягів соціально значимої інформації, використовуваної в 

системах управління організаційними системами з метою раціоналізації їх діяльності [1]. 

Накопичуючись в процесі розвитку суспільства інформація стає джерелом економії часу і суспільної 
праці, тобто потужним чинником прискорення суспільного розвитку.  

              Вплив інформаційних технологій на управління соціальною складовою  величезний, оскільки 

прямо пов'язаний з підвищенням ефективності роботи як кожного менеджера окремо, так і 
підприємства  в цілому. Вони прямо впливають на конкурентоздатність на сьогоднішньому ринку. 

Використання комп'ютерних мереж, Інтернету та інтернет-технологій, програмних продуктів 

наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів підприємства  сьогодні не просто питання лідерства і 

створення конкурентних переваг, але і виживання на ринку в найближчому майбутньому [2]. 
Інформаційно-технічна революція змінила характер і методи ведення бізнесу. Використання 

можливостей технічного обміну сьогодні дозволяє легше і швидше створювати і продавати пакети 

послуг споживачам, вирішувати завдання фінансово-операційного управління, маркетингового 
планування, підвищувати конкурентоздатність і кількість продажів [3]. 

Отже, дослідження в напрямку інформаційні технології в управлінні персоналом на 

підприємстві є надзвичайно актуальними за умов кризи в Україні [4]. 
Виклад основного матеріалу. Ефективне управління як складне комплексне завдання 

потребує оптимальної взаємодії різного роду ресурсів. Ураховуючи сучасні тенденції розвитку 

економіки, інформаційні ресурси відіграють ключову роль в діяльності будь-якого суб’єкта ринкової 

економіки, забезпечуючи автоматизацію бізнес-процесів підприємства та більш чітке і гнучке 
управління [5]. 

   Сучасна інформаційна система управління підприємством (ІСУП) забезпечує ефективне 

функціонування системи управління підприємством і дає змогу: 
- автоматизувати та механізувати інформаційні процеси внутрішнього 

документообороту, забезпечити оперативний доступ до зовнішньо інформації; 



- комплексно вирішувати стандартні спеціалізовані завдання, проводити економічне 

прогнозування і аналіз в кожній окремій підгрупі проблем, проводити моделювання управлінських 
рішень. 

Існує дуже багато спеціальних комп’ютерних програм для управління персоналом.  

   Серед них варто виділити такі: Програма "1С:Зарплата та управління персоналом для України"  це 
потужний інструмент для реалізації кадрової політики підприємства, а також автоматизації різних 

служб підприємства, від служби управління персоналом і лінійних керівників до працівників 

бухгалтерії, по таких напрямках: 

- планування потреб в персоналі; 
- забезпечення бізнесу кадрами; 

- управління навчанням персоналу; 

- відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства, 
- управління фінансовою мотивацією персоналу; 

- ефективне планування зайнятості персоналу; 

Ця програма володіє рядом переваг, зокрема : 

- повна відкритість програмних продуктів 1С . 
             - єдина технологічна платформа . 

- можливість створювати або допрацьовувати індивідуальні проекти, які враховують бізнес-

процеси кожній організації. 
- максимально швидка і якісна підтримка бухгалтерських рішень з боку компанії 1С. 

- наявність великої кількості потенційного персоналу ,для роботи на підприємстві ,де 

впроваджені рішення на базі 1С. 
Серед недоліків програми 1С є : 

- платні оновлення продуктів  

- необхідність замовляти послуги підтримки програмних продуктів 1С. 

- низька безпека і захищеність інформації, використовуваної 1С.   
 Достатньо відомою програмою  в Україні є БОСС-Кадровик, що  відноситься до комплексних 

систем управління персоналом та використовується для автоматизації роботи відділу кадрів, планово-

економічного та розрахункового відділів на будь-якому підприємстві. Система призначена для 
вирішення завдань централізованого управління людськими ресурсами підприємства, що включають в 

себе: 

             - планування організаційної структури, штатних розкладів і кадрової політики; 
- оперативний облік руху кадрів;  

- ведення адміністративного документообігу з персоналу та обліку праці;  

- планування фондів робочого часу і облік їх використання;  

- облік праці і розрахунок заробітної плати; 
- підбір персоналу на керівні посади; 

- пошук фахівців на ринку праці;  

- ведення архівів без обмеження терміну давності і багато іншого. 
Система БОСС-Кадровик може використовуватися як самостійно, так і інтегруватися з різними 

програмами та базами даних. 

Але при спробі її впровадження виникає ряд проблем. Перш за все, проблема вартості. 

Економічна доцільність придбання має поріг чисельності працівників підприємства не менше трьохсот 
чоловік. Але навіть якщо питання ціни не є перешкодою, то для впровадження цієї програми необхідно 

провести ряд заходів, що забезпечують ефективну роботу БОСС-Кадровика. Це створення єдиної 

комп'ютерної мережі, навчання керівників усіх структурних підрозділів підприємства роботі в 
середовищі програми, адаптація і налаштування програми для роботи з персоналом даної організації. 

Не дуже дорогою є кадрова програма "Персонал " -  це професійна кадрова програма, що 

забезпечує автоматизацію кадрового діловодства та підтримку керування персоналом на 
підприємствах з різними формами власності й різною чисельністю співробітників (від кількох людей 

до декількох тисяч) [6]. Кадрова програма «Персонал» має широкий спектр різних функціональних 

можливостей, що дозволяють вирішувати практично всі завдання, необхідні для керування 

персоналом. У системі реалізований кадровий документообіг, що забезпечує формування та друк 
кадрових документів як у регламентованому, так і в довільному виді.  

До переваг цієї програми відносять: 



 - Функціональність - у системі «Персонал» реалізовані всі  необхідні кадрові функції, які 

забезпечують автоматизацію процесу керування персоналом, а також багато додаткових можливостей. 
 - Адаптивність - можливість використання програми «Персонал» для ведення кадрового 

діловодства в організаціях з будь-якою специфікою (ВНЗ, військкомати, промислові виробництва, 

банки та інші). 
 - Масштабованість – програма «Персонал» дозволяє працювати з будь-якою чисельністю 

співробітників на підприємстві, яке має будь-яку кількість підрозділів з довільним рівнем вкладеності. 

 - Історичність - «Персонал» зберігає всю історію по співробітниках, підрозділам і документам 

необмежено довго, з можливістю одержання потрібної інформації на кожну дату. 
Також  у програми « Персонал» є недоліки , такі як: низька безпека і захищеність інформації 

Висновки. Отже, використання інформаційних технологій на підприємстві дозволить значно 

підвищити ефективність роботи підприємства, більш оптимально формувати витрати на працівників, 
мати більш сприятливе соціальне середовище. 
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