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У докладі описується сучасне розуміння феномена інформаційного 

суспільства, подані тенденції й прогнози впровадження автоматизованих 

інформаційних систем в Україні та їх вплив на розвиток економіки. В цьому 

контексті розглянуто позитивні зрушення, безпосередньо пов’язані зі 

впровадженням і використанням інформаційних систем. Аналізується 

структурний підхід до впровадження інформаційних систем. Пропонується 

механізм вибору ефективної автоматизованої системи для підприємства. 
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The report describes the current understanding of the Information Society, 

presented trends and forecasts implementation of automated information systems in 

Ukraine and their impact on economic development. In this context, consider 

improvements directly related to the implementation and use of information systems. 

We analyze structural approach to implementation of information systems. A 

mechanism of effective automated system for the enterprise. 
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Автоматизація бізнес-процесів – це термін, який на слуху вже не перший 

рік. Обіцяючи надзвичайний прибуток, багаточисельні “автоматизатори” 

впроваджують під гаслом новітніх технологій різноманітні рішення, які здатні 

підвищити ефективність бізнесу їхніх клієнтів. І часто це відбувається таким 

чином, що власник придбавши інформаційну систему погано у ній 

орієнтується [1-3]. 

Якщо гостро виникає рішення про впровадження на своєму підприємстві 

системи автоматизації бізнес-процесів, то перш ніж шукати виконавця, 

потрібно усвідомити деякі принципові моменти. Головний з них – 

впровадження повинно мати економічне обґрунтування. При цьому мова може 

йти про автоматизацію бізнес-процесів, тоді її метою буде – підвищення 

надійності та оперативності надання інформації та виділення часу 

співробітникам на її аналіз, а не на обробку. Крім того, завдання автоматизації 

може відображатися у реорганізації бізнес-процесів. У будь-якому випадку 

вартість впровадження такої інформаційної системи досягає 1-2 % від 

місячного обороту компанії (для комплексної автоматизації) [5]. 

Автоматизована система управління в загальному випадку повинна 

автоматизувати фази управлінського циклу, такі як: планування, виконання, 

контроль та аналіз. Причому автоматизації підлягають одночасно всі чотири 

фази управлінського циклу. 

Автоматизація потрібна для підвищення ефективності бізнесу. 

Припустимо, існує співробітник, посадові обов’язки якого достатньо 

формалізовані. Якщо вони не складні та навантаження не велике, то немає 

проблем. Але, що відбувається на практиці при збільшенні навантаження, 

причому навантаження тут – не обов’язково в збільшенні операцій, це може 

бути підвищення ціни прийнятих рішень, нервова навантаження та інші 

фактори. А відбувається наступне: кількість виконаних за одиницю часу 

виробничих операцій зменшується, зате ймовірність технологічних помилок 

збільшується. Тому заміна алгоритмічних людських операцій на машинні 



абсолютно формально призводить до збільшення ефективності та надійності 

всієї системи. Саме у цьому і полягає завдання автоматизації. З цього випливає 

критерій оцінки автоматизованої системи: коефіцієнт автоматизації (AQ) є 

обернено пропорційний кількості алгоритмічних, але не автоматизованих 

операцій [4].  

Тобто чим більше залишилося ручної, рутинної роботи, тим цей коефіцієнт 

нижчий. Погано автоматизована система у граничному випадку є просто 

сховищем інформації, в яке вводяться будь-які дані, потім вони, як правило, не 

систематично надаються користувачеві.  

Тому існує небезпека недоавтоматизації. Припустимо, на деякому 

підприємстві у системі була реалізована підтримка обліку, планування і 

контролю. У числі на інших – складався бюджет виплат. Але насправді облік 

виконання планів вівся без попереднього контролю, тобто при плані виплат в 

100 одиниць, співробітник міг зробити платіж на 500, і на наступний день 

менеджер бачив результати контролю – з відхилення у 400 одиниць. Скасувати 

дію неможливо. Тому перед будь-яким платежем співробітнику доводилося 

складати план виплат, здійснені та планові виплати, а зберігалися вони в різних 

підсистемах. В результаті, при такій схемі роботи – витрачається зайвий час, 

з’являються помилки. А достатньо було просто опрацювати механізм 

лімітування, і при спробі перевищення ліміту оператор отримував би відповідне 

повідомлення та рекомендацію відправити заявку на узгодження й 

затвердження. Тобто система з необхідним ступенем гнучкості реагувала б, і 

більше того – регламентувала б діяльність оператора [6].  

Але існує й інша небезпека – небезпека переавтоматизаціїї. Підприємство 

купило престижну інформаційну систему, вклавши в неї сотні тисяч доларів. 

Номенклатура товарів у неї – близько 10000, поставок – до 500 в день. І замість 

звичайних комірників підприємство змушене взяти на роботу кваліфікованих 

програмістів для введення накладних та підготовки звітності. А все тому, що в 

цій корпоративній інформаційній системі товар записується 

дванадцятизначним кодом, і користувачеві кожен раз потрібно набирати в 



документах ці цифри, та спеціальним чином розшифровувати дані через штрих 

кодове обладнання, копіювати й імпортувати файли, і знову перетворювати їх 

на коди у звітах. І будь-яка помилка або несвоєчасне виконання операцій 

призводили до серйозних проблем. Тобто оперативність і достовірність 

інформації, яку надавала інформаційна система, залежала від такого числа 

людських чинників, що збої фактично були заплановані [5, 6].  

Такі дані наводять на цікавий висновок, що  із двох систем, однаково 

придатних для автоматизації підприємства, слід вибрати ту, у якої AQ нижчий. 

Це в кращому випадку зекономить власнику кошти. 

На сьогоднішній день, як у всьому світі, так і в Україні існують 

різноманітні рішення на різних платформах, які покликані в максимально 

короткі терміни автоматизувати діяльність підприємств. Це різні MRP, ERP, а 

також досить поширені системи на базі “1С: Підприємство”. Але в будь-якому 

випадку, абсолютно готових до використання рішень не буває – кожне 

підприємство має свої особливості, які не можна спочатку врахувати в 

універсальному пакеті [1, 2].  

Але, тим не менше, ефективність автоматизації бізнес-процесів давно 

доведена, і єдиною перешкодою на шляху впровадження – це нерозуміння його 

суті замовниками та непрофесіоналізм виконавців. Хоча вже сьогодні в Україні 

відчувається значний прогрес у даному напрямку. 
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