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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ
Наразі наше суспільство живе в епоху грандіозних цифрових перетворень, що характеризуються
величезними обсягами техніко-технологічних змін, оперуванням колосальними об’ємами інформації,
доступом до світових інноваційних процесів та значним розвитком у способах використання
підприємствами різноманітних інформаційних технологій. Комунікації та обмін інформацією у
ХХІ столітті стають дуже важливими елементами як особистого, так і професійного життя. Сучасні
інтеграційні процеси бізнесових структур у світовий інформаційний простір виступають одним із
пріоритетних
чинників
їх
ефективної
діяльності
у
майбутньому
та
підтримання
конкурентоспроможності в ринкових умовах. Наявні трансформації потрібно здійснювати на основі
формування інноваційно-інвестиційної моделі становлення економіки, яка позиціонується на науковообґрунтованому високотехнологічному виробництві, сталому розвитку та створенні розгалуженої
інфраструктури для формування інтелектуального інформаційного простору. Інформаційні системи і
технології охоплюють усі види діяльності та прийняття рішень, що розроблені в суспільстві за
допомогою ресурсів комп’ютерів і відповідних додатків. Вони забезпечують широке використання
певних видів нелюдських ресурсів, призначених для отримання, обробки, зберігання та передачі
інформації, а також здійснення управління й організації цими ресурсами у системі, здатній виконувати
набір конкретних завдань і технологічних рішень.
Одним з найважливіших елементів сучасних інноваційних перетворень є інформаційні системи та
технології, здатні виробляти великі обсяги інформації та знань, передавати їх на значні відстані,
накопичувати, зберігати та формувати нові інтелектуальні продукти як у національних, так і в
міжнародних економічних системах [1, с. 409]. Динамічний розвиток світового ринку інформаційних
технологій здійснює значний вплив на розвиток світового господарства, розробка та втілення нових
інформаційних технологій оптимізує процеси виробництва, дозволяє більш ефективно
використовувати ресурси, сприяє прискоренню обміну інформацією. У сучасних умовах ефективне
управління є цінним ресурсом організації, разом з фінансовими, матеріальними, людськими та іншими
ресурсами. Бурхливий розвиток інформаційних комп’ютерних технологій, вдосконалення технічної
платформи і поява принципово нових класів програмних продуктів привів у наші дні до зміни підходів
до автоматизації управління виробництвом [2, с. 74].
Сучасні компанії та установи використовують інформацію та комунікаційні технології для
оптимізації ефективності своєї діяльності та збільшення власного прибутку. Завдяки мережі Інтернет,
будь-яке підприємство здатне охопити клієнтів з усієї країни і навіть знайти нових замовників з-за
кордону. Важливим елементом є також маркетинг, який є все частіше “просувається” також за
допомогою мережі Інтернет. Практично кожна велика компанія має власний веб-сайт, за допомогою
якого вона не тільки інформує потенційних клієнтів про напрям свого бізнесу, а також про нові
рекламні кампанії або важливі події. Крім того, дедалі більше організацій використовують соціальні
мережі, щоб охопити більше потенційних клієнтів. Відомий сайт соціальних мереж “Facebook” дуже
популярний у цій галузі: все більше і більше компаній створюють облікові записи тут, щоб
підтримувати свою діяльність в курсі та перевіряти зацікавленість потенційних клієнтів [3, с. 221].
Якісні зміни в системі управління персоналом є необхідною умовою ефективного функціонування
та розвитку будь-якого промислового підприємства. Збільшення обсягу матеріальних благ має
значний вплив на модифікацію структури споживання працівника, що, в свою чергу, має позитивно
відбитися на формуванні мотивів до праці, а також на відповідних принципах виробничої та
економічної поведінки [4, с. 155]. Інформаційні системи і технології відіграють надзвичайно важливу
роль у бізнес-середовищі, дозволяючи не тільки постійно підтримувати контакти із співробітниками,
клієнтами або постачальниками, а також сприяють проведенню ефективної рекламної кампанії.
Завдяки наявним багатьом інноваційно-технологічним розробкам, ведення бізнесу стало набагато
більшим зручнішим і ефективнішим. Досить часто успіх реалізації запланованих проєктів залежить від
оперативності управління ними, а інформаційно-комунікаційні технології значно полегшують процеси
управління організаціями та підприємствами в оптимальні терміни. Завдяки відповідним
комунікаторам менеджери можуть швидко віддавати накази і контролювати їх виконання (наприклад,
сучасні платформи та хмарні обчислення дозволяють розміщувати великі об’єми інформації та
здійснювати швидкий доступ до необхідних даних).
Незалежно від того, чи сприятимуть соціальному прогресу чи комерційному лідерству, для того,
щоб розкрити сутність процесів економічного зростання, яке обіцяє діджиталізація, компанії та уряди
170

повинні діяти швидко, рішуче та стратегічно за трьома важливими вимірами. По-перше, критично
важливим аспектом виступає правильно розроблена стратегія, яка чітко визначає основні конкурентні
пріоритети підприємства на основі запровадження інформаційних технологій. Найбільш успішні
підприємства чітко розуміють своє призначення та місце у мінливому ринковому середовищі,
усвідомлюючи яким чином вони створюють додану вартість. В результаті цього, вони залишаються
вірними своїм унікальним специфікам, здатні запроваджувати інноваційні розробки для нарощування
власних потужностей, які, водночас, переосмислюються і здатні знаходити напрями диверсифікації
виробництва (надання послуг), щоб процвітати в сучасному цифровому світі. Правильна сформована
стратегія має бути сміливою у відношенні планування прибутковості підприємства, але, водночас,
базуватись на практичній складовій, визначаючи можливість здійснення реальних перетворень і
стимулювання реалізації сталого та інклюзивного зростання.
По-друге, важливо, щоб уряди в центрі поставили користувача інформаційних систем і технологій,
забезпечивши необхідний доступу до Інтернету. Потрібно розуміти поведінку, потреби та проблеми
користувачів інформаційних систем і технологій, щоб створювати кращі технологічні рішення,
вирішувати нагальні проблеми та досягати значних соціально-економічних змін. Постійне
прислуховування до масових відгуків і рекомендацій користувачів та реалізація стратегій і рішень,
заснованих на глибокому спостережному розумінні потреб громадян і споживачів, сприятиме
запровадженню дієвих інновацій та більшому економічному успіху.
По-третє, цифрове лідерство вимагає швидких дій та оперативного реагування на виклики
мінливого ринкового середовища. Організації і підприємства, які швидко створюють або набувають
необхідних можливостей, щоб бути “першими і швидкими”, матимуть найкращі конкурентні переваги у
майбутньому для забезпечення ефективної господарської діяльності в умовах ринку, що все більше
керується інформаційними технологіями. Слід відзначити, що забезпечення мобілізації швидкого
прийняття управлінських рішень та дій може бути особливо складною для більшості урядів та
державних підприємств, проте багато усталених, історично успішних бізнесових структур також
стикаються з такою проблемою.
Виконання та дотримання зазначених вимірів, визначає стратегічні напрями до значного соціальноекономічного зростання. Уряди країн та керівники підприємств мають величезні економічні
можливості, використовуючи в повній мірі потенціал цифрових технологій. Інформаційно-комунікаційні
технології, безсумнівно, мають величезний вплив на розвиток не тільки підприємств, а й економіки
загалом, внаслідок значного розширення сфери діяльності, що займається питаннями генерації та
проєктування комунікаційних і інформаційних технологій. Спостерігається збільшення інвестицій у
сектор інформаційно-комунікаційних технологій, що фактично покращує рівень і якість їх продукції,
зниження цінової політики, а також здійснюється популяризація Інтернету та розвиток електронної
комерції. При цьому, ефективний процес управління, як складне комплексне завдання, потребує
оптимальної взаємодії різного роду ресурсів. Ураховуючи сучасні тенденції глобалізації в 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. Запровадження інформаційних технологій у процес управління підприємством здатне
забезпечити його конкурентоспроможність, а отже можливість зайняти найбільш вигідну позицію в
маркетинговому середовищі, що постійно змінюється та формується під впливом різноманітних
зовнішніх і внутрішніх факторів.
Таким чином, внаслідок необхідності одночасної обробки великої кількості оперативних і
аналітичних даних, що характеризують реальні фінансові і виробничо-економічні процеси, для
прискорення прийняття управлінських рішень виникає потреба в застосуванні автоматизованих
інформаційних систем і технологій. Їх запровадження призводить до зміни форм і методів управління
підприємством, забезпечуючи більш об’ємну й оперативну організаційну структуру управління та
набуваючи все більшої значущості як найважливіший інструмент науково-технічного та соціальноекономічного розвитку суспільства.
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