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В сучасних умовах перед власникам и й керівництвом  ком паній  щ е гостріш е 
постаю ть завдання з п ідвищ ення конкурентоспром ож ності та ефективного управл ін 
н я  наявним и  активам и. Одним з основоположних моментів результативного ф унк
ц іонування ком пан ії є ш видкість і  еф ективність при й н яття  управлінських ріш ень 
на основі оперативного доступу до повної та достовірної інф орм ації. Саме тому, 
впровадж ення нових інф орм аційних технологій  на п ідприєм ствах є необхідним 
для отрим ання конкурентних переваг та сталого економічного розвитку  в сучасних 
умовах господарю вання.

Світовий досвід показує, що впровадж ення інф орм аційних технологій  несе в 
собі значний  економ ічний ефект для підприємства. Створення інф орм аційних сис
тем на базі засобів обчислю вальної техн іки  приводить до суттєвої зм іни й удоскона
лення методів збору, опрацю вання, зберігання та використання інф орм ації у 
процесі при й н яття  управлінських ріш ень. Н а основі системного підходу забезпечу
ється розробка логічних і  м атем атичних методів збору й п ідготовки інф орм ації, їх 
втілення в інформаційних та управляю чих системах на базі використання електронно- 
обчислю вальних м аш ин.

В икористання інф орм аційних технологій  в ап арат і управління впливає на 
зм істовну, як існ у  сторону управлінських ріш ень, на динам іку  підготовки, п рий
н яття  та організацію  їх виконання. Сучасні IT-технології допомагаю ть у виріш енні 
задач щодо анал ізу  інф орм ації за  визначеним и алгоритм ам и відповідно до обраних 
критеріїв , п ри й н ятт і р іш ень з прогнозуванням  м ож ливих наслідків , зд ійсненні 
дійового контролю  за  виконанням  ріш ень.

А ле разом з тим , при впровадж ення IT -технологій суб’єкт господарю вання 
стикається з рядом труднощ ів [1]:

-  висока вартість об’єктів  впровадж ення (програмні продукти та обчислю
вальна техніка);

-  значна вартість запровадж ування автом атизованої системи (вартість впро
вадж ення автом атизованих систем та навчання персоналу роботі з ним и складає 
200 -  300 % від вартості програмного продукту);

-  трудомісткість процесу переходу на нову автом атизовану систему (потрібен 
достатньо довгий час для адаптац ії програм , навчання персоналу);

-  ри зи ки  (небезпека повної та безповоротної втрати  всієї наявної інф орм ації, 
м ож ливість промислового ш піонаж у; м ож ливість впровадж ення м орально застарі
лих інф орм аційних систем тощо);
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-  зм ін а ролі IT у господарській д іяльності підприємств (під час виконання 
внутріш ньоф ірмових процесів ф ун кц ія  IT перестає бути допоміж ною , а перетво
рю ється у важ ливу  складову продукту чи  виробничих потуж ностей);

-  необхідність високої к вал іф ікац ії прац івників  (необхідність спеціальних 
знань та навичок у персоналу підприєм ства для еф ективної роботи з обчислювальною 
технікою  та програм ним и продуктами);

-  неадекватність ф ункціональності IT поточних або потрібних бізнес-процесів 
(необхідність ад ап тац ії інф орм аційної системи до галузевої специф іки  п ідпри
ємства).

Д ля  виріш ення проблем, що виникаю ть при впровадж енні інф орм аційних 
технологій, необхідно, перш  за  все, старанно п ід ійти  до вибору нових інф орм аційних 
технологій. Д ля невеликих підприємств з обмеженим бюджетом, де потрібна авто
м атизація окремих напрямів обліку, найкращ е вибирати локальні системи, я к і дають 
зм огу вести облік за  таким и  напрям ам и: бухгалтерія , склади, облік кадрів, збут.

Другим аспектом є вибір інф орм аційної технології, враховую чи ф актор вар
тості. Я кщ о порівню вати ц іни  вітчизняних  і  закордонних продуктів, то м ож на 
сказати , що запровадж ення аналогічних систем вітчизняного виробництва буде в 
дек ілька  (а інколи  і  в дек ілька  десятків) разів  деш евш им.

Слід зазначити , що перед повноцінним  переходом на нову розробку, система 
повинна пройти, так  званий, процес «дослідної експлуатації» . Ц ей процес перед
бачає паралельне використання старої і  нової версій програмного забезпечення. Це 
дасть зм огу порівняти  еф ективність нових IT з існую чими раніш е, а також  адап
тувати прац івників  до використання нових IT.
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