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ПЕРЕДМОВА

Монографія є результатом колективної праці фахівців кафед
ри оподаткування, побудована за підсумками госпбюджетного 
дослідження «Розробка комплексу інвестиційної привабливості 
підприємства». Монографія являє собою науково-практичну пра
цю, яка містить ряд оригінальних теоретико-методологічних і ор
ганізаційно-практичних положень щодо розробки і реалізації ме
ханізмів забезпечення інвестиційної привабливості підприємства.

Загальнометодичні проблеми оцінювання інвестиційної при
вабливості підприємства наразі дуже актуальні в практиці діяль
ності підприємств, особливо коли ухвалюються рішення про інве
стування, залучення інвесторів та їхнього мотивування до вкла
день у розвиток підприємства. Проблемам формування інвести
ційної привабливості підприємства присвячено перший розділ мо
нографії „ Теоретичні аспекти формування та забезпечення інве
стиційної привабливості підприємства”, де до розгляду нада
ються підходи до формування інвестиційної привабливості підп
риємства та її забезпечення; визначення чинників впливу на фор
мування процесу забезпечення інвестиційної привабливості підп
риємства; а також формування складових процесу забезпечення 
інвестиційної привабливості підприємства. Розробкою п 1.1. за
ймалися ОД. Кирилов, В.О. Корецька-Гармаш, Ю.А. Романовсь- 
ка, п. 1.2. -  В.О. Корецька-Гармаш, Ю.А. Романовська, О.О. Ша
талова, п. 1.3. -  Т.В. Калінеску, В.О. Корецька-Гармаш, І.В. По- 
номарьова.

У другому розділі колективної монографії „ Формування меха
нізму оцінювання інвестиційної привабливості підприємства ” роз
глянуто інформаційно-аналітичний базис забезпечення інвестицій
ної привабливості підприємства; методи оцінювання інвестиційної 
привабливості підприємства та її забезпечення; розроблено меха
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нізм забезпечення інвестиційної привабливості підприємства. Роз
робкою п 2.1. займалися В.В. Долгіх, О.О. Недобєга, п. 2.2. -  Д.О. 
Квітковський, О.О. Недобєга, п. 2.3. -  Т.В. Калінеску, О.О. Недо- 
бєга.

Матеріали, включені до третього розділу монографії „Моні
торинг оцінювання механізму забезпечення інвестиційної приваб
ливості підприємства” присвячені дослідженню сучасного стану 
системи оцінювання інвестиційної привабливості підприємства. 
Зокрема, підкреслено необхідність методики інтегрального оціню
вання інвестиційної привабливості підприємства; запропоновано 
методологічні засади оцінювання інвестиційної привабливості під
приємства та її забезпечення, продіагнозовано механізм забезпе
чення інвестиційної привабливості підприємства. Розробкою п 3.1. 
займалися К.В. Баляба, Т.В. Калінеску, В.В. Неглядова, п. 3.2. -  
О.М. Антіпов, К.В. Баляба, п. 3.3. -  О.М. Антіпов, О.Д. Кирилов, 
В.В. Неглядова.

Четвертий розділ колективної монографії „Адаптація меха
нізму забезпечення інвестиційної привабливості підприємства до 
умов соціально-економічного розвитку регіону” присвячений іс
нуючим проблемам визначення інвестиційної привабливості підп
риємства в умовах соціально-економічного розвитку регіону. У 
розділі розглянуто інструменти забезпечення інвестиційної при
вабливості підприємства в умовах сталого соціально-економічного 
розвитку регіону; розроблено модель механізму забезпечення інве
стиційної привабливості підприємства в умовах самоорганізації; на 
підставі аналізу сучасного соціально-економічного стану регіонів 
сформовано й обгрунтовано сценарії розвитку забезпечення інвес
тиційної привабливості підприємств. Розробкою п 4.1. займалися 
Г.С. Ліхоносова, О.А. Шведчиков, п. 4.2. -  В.В. Долгіх, Г.С. Ліхо- 
носова, О.А. Шведчиков, п. 4.3. -  Д.О. Квітковський, Г.С. Ліхоно
сова.

П ’ятий розділ колективної монографії „Стратегічні напрями 
забезпечення інвестиційної привабливості підприємства” містить 
дієві заходи та засоби щодо оцінювання ефективності забезпечен
ня інвестиційної привабливості підприємства. Так, авторами роз
роблено стратегію підвищення інвестиційної привабливості підп
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риємств, охарактеризовано технологію реалізації стратегії і розви
тку забезпечення інвестиційної привабливості підприємства, оці
нено ефективність управління процесом забезпечення інвестицій
ної привабливості підприємства. Розробкою п 5.1. займалися О.О. 
Зеленко, І.М. Кушал, А.О. Фоменко, п. 5.2. -  О.О. Зеленко, Т.В. 
Калінеску, А.О. Фоменко, п. 5.3. -  І.М. Кушал, О.О. Шаталова.

Пропонована монографія являє собою систематизовану пра
цю, у якій представлені погляди на проблеми забезпечення інвес
тиційної привабливості підприємства як з позицій державних ор
ганів влади, так і представників сучасного бізнесу, що дозволяє 
говорити про всебічний розгляд інвестиційного процесу та враху
вання усіх існуючих зауважень та пропозицій. Монографія буде 
корисною як для науковців, працівників фінансових служб, фахі
вців промислових підприємств, так і для студентів, аспірантів, які 
шукають нові підходи до вирішення сучасних проблем, 
пов’язаних з пошуком заходів щодо забезпечення інвестиційної 
привабливості підприємства та обґрунтуванням методів її оціню
вання.
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Розділ 2.

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 
ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Інформаційно-аналітичний базис оцінювання 
інвестиційної привабливості підприємства

Сьогодні Україна потребує значних іноземних інвестицій. Ін
вестиції необхідні практично усім секторам економіки. Відомо, 
що більша частина інвестицій централізовано спрямовується, як 
правило, у промисловий сектор економіки країни. Інші сектори 
економіки самостійно здійснюють пошук іноземних інвесторів. 
Однак існує і зворотний процес, коли іноземні інвестори ведуть 
пошук підприємств, які потребують інвестицій і готові до співро
бітництва [32].

На стику двох взаємних інтересів виникає проблема якісного 
інформаційно-аналітичного забезпечення оцінки інвестиційної 
привабливості українських підприємств як першого етапу перед- 
інвестиційної фази, оскільки ті процеси, що відбуваються в Укра
їні і в світі, потребують швидкого та гнучкого реагування на змі
ни у зовнішньому середовищі. Раціонально побудована система 
інформаційних потоків на підприємстві забезпечить адекватне 
реагування і своєчасне використання потрібних методів і інстру
ментів в умовах соціально-економічної невизначеності й нестабі
льності та дозволить здійснити об’єктивний аналіз інвестиційної 
привабливості підприємств.

Перш ніж розглянути інформаційне забезпечення інвестицій
ної привабливості підприємств, треба зупинитись більш детально 
на визначенні термінів «інформація» та «забезпечення». Термін 
«інформація» увійшов до наукового використання задовго до то
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го, як стрімкий розвиток засобів комунікації, комп'ютерної техні
ки і заснованих на ній технологій перетворення і передачі даних, 
поява безпосередньо пов'язаних з ними галузей науки і техніки 
перетворили його в знаковий символ сучасної епохи [45, с. 3]. 
Інформація [45, с. 3] (від латинського informatio -  роз'яснення, 
виклад, тлумачення) в найбільш широкому сенсі означає відомос
ті про щось, які передаються людьми прямо або опосередковано. 
З проникненням категорії «інформація» в різні наукові напрями 
спектр її значень розширився. До первинного додалися, зокрема, 
наступні значення [45, с. 4]: а) міра зниження невизначеності в 
результаті отримання повідомлення; б) відомості, що циркулю
ють в процесах управління і сприймаються в єдності своїх синта
ксичних, семантичних і прагматичних характеристик; в) процес 
змістовного віддзеркалення різноманітності об'єктів живої і не
живої природи і передачі відповідних відомостей приймачу.

С. І. Ожегов дає таке визначення інформації [83, с. 250]: це 
відомості про навколишній світ і процеси, що протікають в ньо
му, які сприймаються людиною або спеціальним пристроєм; а 
відомості [83, с. 695] -  це пізнання в якійсь галузі, вісті, повідом
лення, знання, уявлення про щось. Такої ж думки дотримується і 
Е. В. Ізмайлова [43, с. 66].

Згідно з іншим підходом [96, с. 162] це не лише відомості, а 
один з видів ресурсів, що використовується в економічних проце
сах, отримання якого потребує витрат часу та інших видів ресур
сів, у зв’язку з чим ці витрати слід включати у витрати виробниц
тва і обігу.

Т. В. Калінеску [45, с. 55-56] трактує інформацію як ходовий 
товар, здатний приносити дохід і має визначений ступінь ризику.

Таким чином, інформацію можна представити як сукупність 
відомостей про зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства, 
необхідну для оцінювання й ефективного управління інвестицій
ною привабливістю.

Що ж стосується поняття «забезпечення», то воно означає 
дію, а також зберігання, виконання чогось, гарантує здійснення 
того чи іншого процесу [45, с. 25].
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Отже, у подальшому під інформаційним забезпеченням ми 
будемо розуміти сукупність інформації, необхідної для оціню
вання інвестиційної привабливості підприємства, створення умов 
для забезпечення пошуку, обробки, збереження, накопичення та 
передавання інформації користувачам.

Проблемі інформаційного забезпечення на підприємстві при
свячено багато праць. Так, О. Коваленко [48, с. 76-77] вважає, що 
впровадження інформаційної системи має базуватись на систем
ному підході та баченні цього процесу як елемента стратегічних 
змін на підприємстві. Для ефективного впровадження інформа
ційних технологій потрібно виконати детальне визначення цілей 
компанії, бізнес-процесів, подальше моделювання діяльності ор
ганізації.

М. П. Денисенко та І. В. Колос [35, с. 24] розглядають інфор
маційне забезпечення управління підприємством як комплексне 
поняття, що охоплює сукупність даних, організацію їхнього вве
дення, обробки, збереження та накопичення, пошуку, а також 
поширення в межах компетенції зацікавлених осіб в зручному для 
них вигляді. Для оцінки ефективності впровадження інформацій
них технологій запропоновано систему показників, які діляться на 
дві групи: показники, що враховують фактор часу, і показники, 
що не враховують фактор часу.

Т. В. Безбородова [13, с. 42-43] досліджує взаємозв’язок ко
рпоративної, інтегрованої та маркетингової інформаційної систе
ми та характеризує основні етапи і стандарти розвитку систем 
управління підприємством.

Деякі автори [76, 123] пропонують використовувати процес- 
ний підхід при розробці інформаційного забезпечення і вважають 
його більш перспективним, оскільки інформаційні потоки обґрун
товуються на підставі процесів, здійснюваних підприємством.

І. А. Демидова [34] розкриває в своїй статті поняття інфор
маційної системи підприємства, її структуру та функції.

Інформаційному забезпеченню розвитку підприємств прис
вячено праці [34; 104]. Г. В. Саєнко та І. А. Демидова [34, с. 192
194] пропонують елементну модель стійкого підприємства і розг
лядають інформацію, необхідну для кожного елемента та рівня
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управління. С І. Яковенко [129] розглядає взаємозв’язок сфер ін
форматики, концепції організації виробництва та управління ін
новаційним розвитком підприємств корпоративного типу.

Спираючись на опрацьований матеріал [41], інформаційне 
забезпечення оцінювання інвестиційної привабливості підпри
ємств можна визначити як сукупність заходів, засобів і методів, 
який забезпечує систему оцінювання необхідною інформацією 
шляхом збору, реєстрації, передачі, зберігання, опрацювання і 
надання інформації для прийняття необхідних управлінських рі
шень.

Інформація, необхідна для оцінювання інвестиційної приваб
ливості підприємств, має відповідати таким вимогам, як доступ
ність, своєчасність, надійність, порівнянність і готовність до за
стосування (рис. 2.1.1).

Рис. 2.1.1. Основні вимоги до інформаційного забезпечення оцінювання 
інвестиційної привабливості підприємств 

Джерело: [41]

Охарактеризуємо коротко ці вимоги. Доступність означає за
безпечення користувачів необхідною інформацією щодо інвести
ційної привабливості підприємств. Крім того, ця інформація має 
бути зрозумілою для користувача.

Своєчасність інформації передбачає, що вона має бути актуа
льною на той час, коли користувач її отримує.

Надійність інформації або її достовірність існують тоді, коли 
інформація не спотворює істини, забезпечується її правдиве по
дання. Це досягається шляхом порівняння даних, що надійшли з
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різних джерел, аналізу і перевірки інформації. Недостовірна ін
формація є джерелом втрат підприємства, оскільки призводить до 
помилкових управлінських рішень.

Порівнянність інформації досягається завдяки використанню 
єдиної методологічної бази спостережень і реєстрації показників.

Розв’язання проблеми якісного інформаційного забезпечення 
оцінки інвестиційної привабливості торговельного підприємства 
видається можливим лише за чіткого розуміння основних елемен
тів його структурної організації. До таких можна віднести понят
тя «інформаційний фонд», «інформаційні ресурси», «інформацій
на база», «інформаційна діяльність», «інформаційні потоки» [32].

Характеристику елементів інформаційного забезпечення по
дано в табл. 2.1.1.

Т а б л и ц я  2 . 1 . 1

Характеристика структурних елементів інформаційного 
забезпечення оцінки інвестиційної привабливості (ОІП) 

торговельних підприємств

Елемент 
інформаційного 

забезпечення ОІП
Термінологія

Інформаційний
фонд

Це сукупність відомостей (даних, інформації) 
про будь-що або про будь-кого, необхідних для 
ухвалення управлінського рішення про доціль
ність інвестування, заснованих на інформаційно
му процесі

Інформаційний
процес

Це одержання інформації, здатної виконувати 
роль інформаційного ресурсу з метою залучення 
потенційного інвестора

Інформаційна база Це вся сукупність аналітичної інформації, що 
включає не тільки вхідну й проміжну, але й вихі
дну інформацію, яка використовується в наступ
них інформаційних процесах оцінки інвестицій
ної привабливості

Інформаційні пото
ки

Це взаємозв'язок окремих елементів інформацій
ного забезпечення в їхньому зв'язку й взаємоза
лежності

Джерело: [32]
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Отже, в основі інформаційного забезпечення оцінки інвести
ційної привабливості підприємств лежить якісна побудова інфор
маційної системи бухгалтерського й управлінського обліку, а та
кож організації облікової інформації [32].

Загальна інформаційно-комунікаційна модель оцінки інвес
тиційної привабливості торговельного підприємства, подану на 
рис. 2.1.2.

Таким чином, на рис. 2.1.2 просліджується основний напря
мок розв'язання проблеми якісного моделювання інформаційно- 
комунікаційного забезпечення оцінки інвестиційної привабливос
ті.

Джерела інформаційного забезпечення оцінювання інвести
ційної привабливості підприємств можна умовно групувати на 
зовнішні та внутрішні. Їхня детальна характеристика наведена у 
табл. 2.1.2.

Т а б л и ц я  2 . 1 . 2

Інформаційні джерела оцінювання інвестиційної 
привабливості підприємств

Джерело Складові
1 2

1. Зовнішня інформація
1.1. Публікації наці
ональних і міжнаро
дних офіційних ор
ганізацій

- Офіційні дані про соціально-економічний роз
виток держави, регіонів, галузей, підприємств

1.2. Законодавчі та 
нормативні акти

- Закони України
- Постанови Кабінету Міністрів України
- Укази Президента
- Відомчі інструкції

1.3. Показники зага
льноекономічного 
розвитку

- Показники макроекономічного розвитку
- Показники галузевого розвитку
- Прогнозовані показники стану економіки дер
жави

1.4. Дані кон'юнкту
ри ринку

- Товарний ринок
- Фондовий ринок
- Грошовий ринок
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П р о д о в ж е н н я  т а б л .  2 . 1 . 2

1 2
1.5. Інформація про 
діяльність партнерів 
та конкурентів підп
риємства

- Конкуренти
- Покупці продукції
- Постачальники сировини та матеріалів
- Страхові компанії, банки

1.6. Статистична 
звітність

- Типова періодична
- Середньогалузеві показники
- Соціально-демографічні показники

1.7. Соціально- 
економічні показни
ки

- Зайнятість громадян і стан ринку праці;
- Доходи, рівень життя населення;
- Співвідношення середньої заробітної плати і 
вартості кошика споживача

1.8. Соціальні пока
зники

- Тривалість життя;
- Рівень освіти населення;
- Стан системи охорони здоров’я населення;
- Житлове забезпечення

1.9. Інформація у 
ЗМІ, книги, наукові 
видання

- Інформація про стан, проблеми та перспективи 
соціально-економічного розвитку держави, регіо
нів, галузей, підприємств

1.10. Internet - Будь-яка інформація про соціально-економіч
ний розвиток держави, регіонів чи галузей, окре
мих підприємств 
2. Внутрішня інформація

2.1. Облікова інфо
рмація

- Бухгалтерський (фінансовий облік)
- Виробничий облік
- Управлінський облік
- Статистичний облік
- Податковий облік

2.2. Оперативна ін
формація

- Фактичні дані про економічні результати підп
риємства
- Відхилення фактичних показників від планових 
(нормативних)
- Організація і оплата праці працівників;
- Охорона праці на підприємстві;
- Підвищення кваліфікації робітників;
- Вирішення житлово-побутових проблем
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Пр о д о в ж е н н я  т а б л .  2 . 1 . 2

1 2
2.3. Планова інфор
мація

- Планові показники соціально-економічних ре
зультатів підприємства

2.4. Нормативно - 
довідкові показники

- Норми і нормативи, що розробляються підпри
ємством і діють в його межах
- Нормативно-довідкові показники, що діють у 
країні чи галузі

2.5. Дані перевірок 
та ревізій

- Внутрішні;
- Зовнішні

2.6. Інші джерела - Результати спостережень (анкетування, ін
терв’ювання, опитування);
- Чутки

Джерело: [32]

Уся інформація становить єдину інформаційну базу, завдан
нями якої є: формування та надання повної інформації про інвес
тиційну привабливість як окремих підприємств, так і держави в 
цілому для прийняття управлінських рішень; оцінювання і визна
чення факторів інвестиційної привабливості; забезпечення поточ
ного, оперативного та стратегічного управління розвитком підп
риємств.

З точки зору впливу (прямо чи опосередковано) та значущос
ті інформації в оцінюванні інвестиційної привабливості підпри
ємств всі інформаційні джерела можна розділити на первинну і 
вторинну інформацію. Первинна інформація -  це дані, отримані в 
результаті спеціально проведених досліджень для розв’язання 
конкретної проблеми стосовно розвитку підприємства. Вторинна 
інформація не пов’язана з якоюсь конкретною метою, а містить 
узагальнюючі дані (наприклад, характеристика кон’юнктури рин
ку).

Схема інформаційного забезпечення оцінювання інвестицій
ної привабливості ТОВ НВЦ «Променерговугілля» представлена 
на рис. 2.1.3.

В системі інформаційного забезпечення виділяються три 
складові: інформаційні ресурси, інформаційні технології і техніч
не та програмне забезпечення.
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Інвестор

-  зворотний зв'язок.

Рис. 2.1.2. Загальна інформаційно-комунікаційна модель оцінки інвестиційної привабливості
Джерело: [32]
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П І Д П Р И Є М С Т В О

Інформаційні ресурси

Внутрішні користувачі Документи

Т оп-менеджери Стратегічні плани

1“ ~t
Інформаційно-аналітична

служба
Накази, прогнози, 

аналітичні звіти, плани

I“ "Т
Середня ланка керівників Оперативні розпорядження, 

звіти

1“ ■Т
Виконавці Облікові дані

Інші джерела внутрішньої інформації

Інформаційні технології Програмне та технічне забезпечення

I t
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

З О В Н І Ш Н Є С Е Р Е Д О В И Ш Е

Зовнішня інформація Зовнішні користувачі

1 і
-  Публікації національних і 
міжнародних офіційних організацій, 
законодавчі та нормативні акти
-  Показники загальноекономічного 
розвитку, дані кон’юнктури ринку
-  Інформація про діяльність партнерів та 
конкурентів підприємства
-  Статистична звітність, соціально- 
економічні показники
-  Інформація у  СМІ, наукові видання, 
Internet

-  Органи державної влади
-  Органи місцевого самоуправління
-  Кредитори
-  Споживачі
-  Постачальники
-  Профспілки
-  Потенційні інвестори
-  Підприємства соціальної 

інфраструктури та ін.

Рис. 2.1.3. Схема інформаційного забезпечення оцінювання 
інвестиційної привабливості підприємства 

Джерело: [35, с. 20]
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Інформаційні ресурси представляють собою упорядковану 
сукупність документованих даних, інформації, призначеної для 
задоволення інформаційних потреб користувачів з метою прийн
яття відповідного рішення щодо інвестиційної привабливості під
приємств.

Не менш важливою складовою інформаційного забезпечення 
є інформаційні технології, під якими розуміють [35, с. 20] сукуп
ність засобів і методів збирання, реєстрації, обробки, накопичен
ня і доведення до користувача необхідних даних в системі органі
заційного управління на основі застосування засобів обчислюва
льної техніки.

Для використання інформаційних технологій підприємства 
використовують різні технічні засоби та програмне забезпечення. 
До технічних засобів можна віднести ЕОМ, пристрої введення ті 
виведення даних, довгострокового зберігання даних, мережне 
устаткування та канали зв’язку.

До програмного забезпечення входять [35, с. 22]:
-  системні програмні продукти -  для забезпечення діяльно

сті комп’ютерних систем (тестові, діагностичні та антивірусні 
програми, операційні системи);

-  спеціальні програмні продукти -  сукупність програм, ро
зроблених при створенні конкретної інформаційної системи;

-  прикладні програмні засоби забезпечення управлінською 
діяльністю -  система підготовки текстових документів, системи 
обробки фінансово-економічних даних, системи управління базами 
даних, системи підготовки презентацій, експертні системи та інші;

-  технічна документація містить опис завдань, алгоритміза
цію, економіко-математичну модель завдання, контрольні прик
лади.

Треба зазначити, що уся інформаційна база стосовно інвес
тиційної привабливості має формуватися цілеспрямовано, тому, 
перш за все, визначається мета збору інформації, яка доводиться 
до аналітичного відділу. Аналітичний відділ після цього здійснює 
збір і підготовку необхідної інформації за зовнішнім і внутрішнім 
критерієм. На цьому етапі важливо відхилити зайву інформацію і 
залишити лише ту, яка може вплинути на прийняття рішення.
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На основі сформованої інформаційної бази здійснюється її 
аналіз і робляться відповідні висновки та пропозиції, які дово
дяться до керуючої системи. Спираючись на надану інформацію 
керівники приймають рішення щодо вирішення поставленої мети 
і подальшого управління соціально-економічним розвитком підп
риємства.

Крім того, вважаємо за необхідне з метою автоматизації та 
моніторингу створення програмного забезпечення «Оцінка інвес
тиційної привабливості підприємства» у середовищі розробки 
«Microsoft Visual Studio». Цей програмний продукт прискорює 
обробку даних і дозволяє встановити показники, що вимагають 
термінового коригування і контролю [15].

Таким чином, дослідження підходів до інформаційного за
безпечення підприємств дозволили сформулювати основи інфор
маційного забезпечення оцінювання інвестиційної привабливості 
підприємства, систематизувати джерела інформаційного забезпе
чення та запропонувати схему інформаційного забезпечення оці
нювання інвестиційної привабливості підприємства.

Основна особливість інформаційно-комунікаційного забезпе
чення інноваційної діяльності підприємства полягає в тому, що су
часний комплекс машинобудування відрізняється високою склад - 
ністю технологічних і виробничих процесів, що перебувають в 
щільному зв’язку з обслуговуючими виробництво процесами. Це 
робить необхідним впровадження інформаційно-комунікаційного 
забезпечення у всіх функціональних сферах діяльності машино
будівного підприємства.

Далі викладено короткий опис найбільш актуальних сьогодні 
груп інформаційно-комунікаційних технологій з оцінкою їхньої 
значущості для промислових компаній. Також для підвищення 
практичної цінності цього дослідження з кожної групи технологій 
будуть наведені найменування найбільш відомих програмних 
продуктів, що належать до розглянутої категорії ІКТ.

Дослідження проведено шляхом опитування 11 експертів, які 
належать до органів адміністрації машинобудівних підприємств в 
Луганській області.
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Дослідження розпочато із системи управління документообі
гом на підприємстві. Системи забезпечення внутрішнього доку
ментообігу являють собою рішення, що дозволяють організувати 
внутрішній документообіг в електронному вигляді, вести архів 
документів, індексувати й систематизувати їх. Впровадження та
ких систем дозволяє компанії скоротити витрати на копіювання, 
розсилання й зберігання документів, прискорити й спростити до
ступ до документів, забезпечити спільну роботу над документа
ми, а головне -  збільшити швидкість поширення інформації все
редині корпорації і скоротити час на пошук потрібних докумен
тів.

Більш того, сучасні системи документообігу підтримують та
кі комунікаційні технології, як електронна пошта й Інтернет, що 
дозволяє забезпечити віддалений доступ співробітників, які пере
бувають поза межами компанії, до корпоративної інформації.

Все це в остаточному підсумку підвищує якість інформації за 
рахунок підвищення її оперативності, доступності й т.п. Крім то
го, можливість багаторазового використання інформації, один раз 
введеної в інформаційну систему, а також зручний доступ до неї 
підвищує точність і доречність управлінської інформації.

Практично всі програмні продукти даної категорії дозволя
ють структурувати електронний документообіг, доповнюючи йо
го контрольними функціями й зворотним зв'язком, що істотно 
підвищують дисципліну виконання рішень.

Важливим аспектом у роботі систем документообігу є їхня 
здатність інтегруватися із системами забезпечення управління (бу
хгалтерського обліку, фінансового планування й т.п.). У цьому ви
падку ефект від використання таких систем значно підсилюється.

Оскільки системи документообігу при правильній організації 
охоплюють всі горизонтальні й вертикальні зв'язки компанії, то 
ефекти від їхнього впровадження поширюються на всі рівні 
управління (табл. 2.1.3).

Найбільш популярні на ринку подібних програмних засобів 
сьогодні [44]: Євфрат-Документообіг, Бос-референт, СПРАВА, 
Documentum, OPTiMA- Workflow, SyteLine Workflow Automation, 
PayDox.
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Т а б л и ц я  2 . 1 . 3

Оцінка значущості ІКТ для управління машинобудівним 
підприємством

Найменування 
категорії ІКТ Системи автоматизації документообігу

Критерії 
ефективності в 

управлінні

Параметри, що описують 
критерії

Рівень управління, на який 
впливають ІКТ

вищий середній нижчий
Якість інфор
мації

Час X X X
Утримання
Форма X X X
Питома вага позитивних 
відповідей у загальному 
обсязі вибірки

67% 67% 67%

Процес прийн
яття рішення

Усвідомлення потреби в 
рішенні
Діагностика й казуальний 
аналіз
Розробка варіантів рішен
ня
Вибір найкращого рішення
Реалізація рішення X X X
Оцінка результатів і зворо
тний зв'язок

X X X

Питома вага позитивних 
відповідей у загальному 
обсязі вибірки

33% 33% 33%

Функції управ
ління

Планування X X X
Організація X X X
Лідерство (керівництво)
Контроль X X X
Питома вага позитивних 
відповідей у загальному 
обсязі вибірки

75% 75% 75%

Примітка: X - значний або високий ступінь впливу,
порожнє поле - слабке або несуттєве

Джерело: розроблено авторами
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Системи бухгалтерського обліку являють собою комп'ютерні 
програми для автоматизації бухгалтерського обліку. Це найпоши
реніші на українському ринку продукти, оскільки автоматизація 
діяльності підприємств починається, як правило, з автоматизації 
бухобліку й уже потім поступово охоплює інші сфери діяльності 
компанії.

Особливістю українського ринку таких програм є те, що на 
ньому в сегменті програм низького й середнього цінових діапазо
нів практично представлені продукти винятково українських роз
робників: «1С: Бухгалтерія», «Бест-Про», «Парус», «Галактика». 
Це пов'язане з безупинно триваючою реформою бухгалтерського 
обліку й податкової системи в Україні.

Як правило, бухгалтерські програми сьогодні вже не існують 
у чистому вигляді, а доповнені різними модулями автоматизації 
управління виробництвом, фінансового планування, складського 
обліку, бюджетування й т.п., що, по суті, переводить їх у розряд 
управлінських систем.

Значення таких систем для управління підприємством важко 
переоцінити, оскільки саме вони формують повну, достовірну й 
аналітичну інформаційну базу для забезпечення всіх функцій 
управління на всіх рівнях (табл. 2.1.4).

Системи фінансового планування. Необхідність фінансового 
планування як одного з найважливіших інструментів фінансової 
політики підприємства очевидна. Від оперативності розробки фі
нансових планів, їхньої узгодженості з довгостроковими планами 
розвитку, точності розрахунку фінансових бюджетів і вірогіднос
ті оцінки фінансового становища компанії багато в чому залежить 
успіх бізнесу.

ІКТ рішення, що належать до даної категорії, підтримують 
функції планування продажів і закупівель, планів виробництва, 
аналізу фінансово-господарської діяльності, консолідації звітнос
ті, бюджетування. Більш дорогі системи також дозволяють виро
бляти прогнози фінансового стану компанії за допомогою мате
матичних моделей. Максимальний ефект досягається при інтег
рації таких систем у єдину інформаційну систему підприємства 
(табл. 2.1.5).
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Т а б л и ц я  2 . 1 . 4

Оцінка значущості ІКТ для управління машинобудівним 
підприємством

Найменування 
категорії ІКТ Системи бухгалтерського обліку

Критерії 
ефективності в 

управлінні

Параметри, що описують 
критерії

Рівень управління, на який 
впливають ІКТ

вищий середній нижчий
Якість інфор
мації

Час X X X
Утримання X X X
Форма X X X
Питома вага позитивних 
відповідей у загальному 
обсязі вибірки

100% 100% 100%

Процес прийн
яття рішення

Усвідомлення потреби в 
рішенні

X X X

Діагностика й казуальний 
аналіз

X X X

Розробка варіантів рішен
ня
Вибір найкращого рішення
Реалізація рішення
Оцінка результатів і зво
ротний зв'язок

X X X

Питома вага позитивних 
відповідей у загальному 
обсязі вибірки

50% 50% 50%

Функції управ
ління

Планування X X X
Організація
Лідерство (керівництво)
Контроль X X X
Питома вага позитивних 
відповідей у загальному 
обсязі вибірки

50% 50% 50%

Примітка: X - значний або високий ступінь впливу,
порожнє поле - слабке або несуттєве.

Джерело: розроблено авторами
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Т а б л и ц я  2 . 1 . 5

Оцінка значущості ІКТ для управління підприємством

Найменування 
категорії ІКТ Системи фінансового планування

Критерії 
ефективності в 

управлінні

Параметри, що описують 
критерії

Рівень управління, на який 
впливають ІКТ

вищий середній нижчий
Якість інфор
мації

Час X
Утримання X X
Форма X X
Питома вага позитивних 
відповідей у загальному 
обсязі вибірки

100% 67% 0%

Процес прийн
яття рішення

Усвідомлення потреби в 
рішенні

X X

Діагностика й казуальний 
аналіз

X X

Розробка варіантів рішен
ня

X X

Вибір найкращого рішення X X
Реалізація рішення
Оцінка результатів і зво
ротний зв'язок

X X

Питома вага позитивних 
відповідей у загальному 
обсязі вибірки

83% 83% 0%

Функції управ
ління

Планування X X
Організація X X
Лідерство (керівництво) X
Контроль X X
Питома вага позитивних 
відповідей у загальному 
обсязі вибірки

100% 75% 0%

Примітка: X - значний або високий ступінь впливу,
порожнє поле - слабке або несуттєве.

Джерело: розроблено авторами
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Сьогодні на ринку представлені рішення як закордонних 
(Hyperion Pillar, Comshare МРС, SAP SEM, Oracle Financial Analyz
er), так і вітчизняних розробників (1С: фінансове планування, Га
лактика), що дозволяють у комплексі виконувати оперативне й 
довгострокове фінансове планування, прогнозування й аналіз ре
зультатів діяльності компанії [124].

Системи управління ланцюгами поставок або Supply Chain 
Management (SCM) призначені для формування такої мережі збу
ту, за якої потрібні товари будуть доставлені у встановлене місце, 
у потрібний час і з найменшими витратами. Тобто SCM-системи 
спрямовані на створення оптимальних каналів взаємодії з дистри
б'юторами й кінцевими споживачами. Весь ланцюг поставок бу
дується за принципом «постачальник - споживач» і може поєдну
вати будь-яку кількість підприємств.

Основні принципи SCM [81]:
проводити сегментування споживачів на основі потреби в 

сервісах;
орієнтувати мережу на клієнта;
уважно стежити за ринковим попитом і провадити плануван

ня, спираючись на них;
вивчати попит споживачів;
стратегічно планувати поставки;
розробляти стратегію ланцюга постачання;
використовувати методи залучення нових каналів розподілу.
За допомогою сучасних SCM-рішень компанія отримує мож

ливість збирати, обробляти, зберігати й аналізувати дані про по
пит, зміни потреб, індивідуальних потреб покупців. На основі цієї 
інформації менеджерам легше прогнозувати попит, формувати 
індивідуальні плани закупівель для різних постачальників і орга
нізовувати поставки так, щоб скоротити всі фізичні витрати (ви
трати на зберігання й транспортування) і посередницькі витрати 
(упущена вигода й незадоволений попит).

Для постачальників і третіх сторін SCM-рішення надають 
суттєві переваги. Завдяки їх використанню компанією-постачаль- 
ником дистриб’ютори отримують більш якісний сервіс, їхні заяв
ки швидко обробляються, й вони отримують можливість контро
лювати процес формування замовлення.
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SCM часто сприймається компаніями як частина автоматиза
ції компанії й управління оперативними процесами (ERP). Тому 
існує ряд рішень, у яких SCM інтегрований як один з її елементів. 
У наш час на ринку представлений і ряд окремих рішень. У вико
ристання рішень, інтегрованих у загальну ERP-систему, є свої 
переваги й недоліки. Плюсом таких рішень є використання зага
льної системи, що дозволяє поєднувати дані різних служб - фі
нансового відділу, відділу продажу, складу й т.д. для створення 
загальної бази даних і спільного використання інформації про 
клієнтів. Використання окремих рішень дозволяє уникнути ряду 
проблем, пов'язаних із впровадженням ERP-систем, наприклад, 
тривалості впровадження. При цьому окремі галузеві рішення 
більш точно відповідають потребам конкретного підприємства.

Вигода від використання SCM-рішень очевидна, тому можна 
прогнозувати подальший розвиток використання SCM українсь
кими компаніями як при діяльності традиційними способами, так 
і в тих випадках, коли компанії активно використовують web- 
технології для своєї діяльності.

На ринку SCM-рішень переважають продукти західних роз
робників [85]: mySAP e-Procurement, mySAP SCM, Commerce One 
Suite, Fronstep Supply Chain Center, Oracle iProcurement, Oracle 
SCM, RightWorks eMarketplace, SCM/APS.

Управління ланцюгами поставок нерозривно пов'язане з кон
цепцією управління контактами із клієнтами (CRM).

Системи управління контактами із клієнтами, в англомовно
му варіанті Customer Relations Management (CRM) - це стратегія 
організації бізнесу, що реалізує кліентоорієнтований підхід, 
спрямована на втримання й збільшення кількості клієнтів і числа 
повторних продажів (табл. 2.1.6).

CRM-додатки призначені для збору й аналізу даних по клієн
тах, побудови оптимальних моделей взаємодії з партнерами й клі
єнтами. CRM-рішення дозволяють компанії відслідковувати істо
рію розвитку взаємин із замовниками, координувати багатосто
ронні зв'язки з постійними клієнтами й централізовано керувати 
продажами й кліентоорієнтованим маркетингом, у тому числі че
рез Інтернет. Впровадження CRM-системи позначається на роботі
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Т а б л и ц я  2 . 1 . 6

Оцінка значущості ІКТ для управління підприємством

Найменування 
категорії ІКТ Системи управління ланцюжками поставок (SCM)

Критерії 
ефективності в 

управлінні

Параметри, що описують 
критерії

Рівень управління, на який 
впливають ІКТ

вищий середній нижчий
Якість інформа
ції

Час X X
Утримання X X
Форма X X
Питома вага позитивних 
відповідей у загальному 
обсязі вибірки

0% 100% 100%

Процес прийнят
тя рішення

Усвідомлення потреби в 
рішенні

X X X

Діагностика й казуаль
ний аналіз

X X X

Розробка варіантів рі
шення

X

Вибір найкращого рі
шення

X

Реалізація рішення X X X
Оцінка результатів і зво
ротний зв'язок

X X X

Питома вага позитивних 
відповідей у загальному 
обсязі вибірки

67% 100% 67%

Функції управ
ління

Планування X X X
Організація X X
Лідерство (керівництво) X
Контроль X X X
Питома вага позитивних 
відповідей у загальному 
обсязі вибірки

50% 100% 75%

Примітка: X - значний або високий ступінь впливу,
порожнє поле - слабке або несуттєве.

Джерело: розроблено авторами
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майже всіх підрозділів фірми, а не тільки відділу продажів. Інфо
рмація з CRM-системи експортується в інші додатки або просто 
надається в необхідному вигляді. Саме через цю систему органі
зується зворотний зв'язок клієнта компанії з усією організацією в 
цілому.

На Заході подібні технології існують уже не один десяток 
років, в Україні ж такі рішення дотепер не отримали масового 
поширення. Однак постійно зростаючі вимоги клієнтів до якості 
обслуговування, швидкості обробки замовлень, рівня інформова- 
ності є передумовами для приросту попиту з боку українських 
компаній на CRM-Продукти (табл. 2.1.7).

На ІКТ-ринку поки представлені тільки CRM-Продукти захі
дних компаній-розробників: Microsoft CRM, Action Request Sys
tem (ARS) Peregine/Remedy, Fronstep Frontoffice, iBAAN for CRM, 
mySAP CRM, Oracle CRM, J.D.Edwards CRM, Privotal eRelation- 
ship, SAS Solution for CRM, TerraCRM.

Системи планування ресурсів підприємства. Даний клас сис
тем містить у собі продукти, що підтримують методології, які фа
ктично є стандартами в плануванні ресурсів: Material Require
ments Planning (MRP), Manufacturing Resource Planning (MRPII), 
Enterprise Resource Planning (ERP).

Робота MRP-систем полягає у плануванні матеріальних, ви
робничих і фінансових ресурсів, необхідних для здійснення виро
бничої діяльності підприємства. У результаті подальшого розвит
ку цих систем у них вводилися нові функціональні можливості. 
Поступово виникло розуміння того, як пристосувати подібні сис
теми для планування й управління бізнесом усього підприємства 
й навіть корпорації.

Системи, що реалізували ці ідеї, отримали назву ERP- 
Систем. Системи класу ERP - це набір інтегрованих додатків, що 
дозволяють створити єдине середовище для автоматизації плану
вання, обліку, контролю й аналізу всіх основних бізнес-операцій 
підприємства. Розходження між двома типами систем (MRPII і 
ERP) не формалізовані, але, проте, існують.
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Т а б л и ц я  2 . 1 . 7

Оцінка значущості ІКТ для управління підприємством

Найменування 
категорії ІКТ Системи управління контактами з клієнтами (CRM)

Критерії 
ефективності в 

управлінні

Параметри, що описують 
критерії

Рівень управління, на який 
впливають ІКТ

вищий середній нижчий
Якість інфор
мації

Час X X
Утримання X X
Форма X X
Питома вага позитивних 
відповідей у загальному 
обсязі вибірки

0% 100% 100%

Процес прийн
яття рішення

Усвідомлення потреби в 
рішенні

X X X

Діагностика й казуальний 
аналіз

X X X

Розробка варіантів рішен
ня

X

Вибір найкращого рішення X
Реалізація рішення X X X
Оцінка результатів і зво
ротний зв'язок

X X X

Питома вага позитивних 
відповідей у загальному 
обсязі вибірки

67% 100% 67%

Функції управ
ління

Планування X X X
Організація X X
Лідерство (керівництво) X
Контроль X X X
Питома вага позитивних 
відповідей у загальному 
обсязі вибірки

50% 100% 75%

Примітка: X - значний або високий ступінь впливу,
порожнє поле - слабке або несуттєве.

Джерело: розроблено авторами
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В обох типів систем, ERP і MRPII, є своя сфера застосування, 
свої виграшні сторони. Звичайно, ERP-системи більш універсаль
ні. Проте MRPII-системи, розроблені під конкретний тип вироб
ництва, можуть більшою мірою враховувати потреби цього типу 
виробництва, його специфіку, до того ж вартість і час їхнього 
впровадження помітно менша. Можна сказати, що MRPII-системи 
гарні для середніх підприємств, де об'єктивно не потрібна вся 
міць ERP-Систем.

Останніми розробками в цій групі технологій є системи 
CSRP і ERPII, що виникли в результаті подальшого вдосконалю
вання ERP-Систем. CSRP (Customer Synchronized Resource Plan
ning) - система планування ресурсів підприємства, орієнтована на 
клієнта, - додає до функціональності ERP-системи стратегію вза
ємин із клієнтами. Системи ERPII ґрунтуються на Інтернет- 
технологіях і дозволяють керувати не тільки безпосередньо са
мим підприємством, але і його спільною діяльністю з постачаль
никами, покупцями й партнерами. Тобто відбувається практично 
повна інтеграція підприємства і його зовнішніх контрагентів.

Схематично структура ERPII-системи зображена на 
рис. 2.1.4.

ERPII

SCM

Рис. 2.1.4. Структура системи ERPII 
Джерело: розроблено авторами
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Правильно розгорнута MRPII/ ERP-система дозволяє компанії:
- досягти узгодженості роботи різних підрозділів, знижуючи 

при цьому адміністративні витрати й усуваючи проблему інтегра
ції даних для різних додатків;

- досягти конкурентних переваг за рахунок оптимізації біз- 
нес-процесів підприємства й зниження витрат;

- залучити інвестиції, оскільки MRPII/ ERP-системи роблять 
бізнес компанії більш прозорим, що підвищує довіру з боку інве
сторів. Це особливо актуально в українських умовах.

Сучасними ERP-системами сьогодні користуються не більш 
5% українських підприємств [126]. Однак у найближчому майбу
тньому потреба в такого роду рішеннях буде різко зростати, тому 
що в умовах нової економіки неможливо витримати конкуренції 
на ринку, не використовуючи передові інформаційно-комуніка
ційні технології.

Системи планування ресурсів підприємства, розраховані на 
середні й великі підприємства, уже містять у собі бухгалтерські 
системи (табл. 2.1.8).

Лідерами ІКТ -ринку в даному сегменті є такі програмні про
дукти: BAAN, R/3, iRenaissance, J.D. Edwards OneWorld, Navision 
Attain/Axapta, Oracle ERP, MFG/PRO, SyteLine ERP, Microsoft 
Business Solutions-Axapta, Галактика, Парус, БОС-КОРПОРАЦІЯ.

Системи підтримки прийняття рішень (СІ IIІР) -  це те, без чо
го не можуть обійтися керівники, аналітики, менеджери різного 
рівня, які хочуть діяти, ґрунтуючись на фактах, а не здогадках. 
СППР покликані аналітично обґрунтовувати варіанти рішень сла- 
боструктурованих завдань в умовах швидкоплинного зовнішньо
го середовища (табл. 2.1.9).

Вони використовують дані з інформаційних систем підпри
ємства, а також із зовнішніх джерел, і дозволяють виділити з них і 
унаочнити ключову інформацію, допомагаючи точно оцінювати 
ситуацію й приймати правильні рішення. При цьому такі «інтеле
ктуальні» системи дозволяють будувати моделі розвитку бізнесу 
підприємства, задаючи певні параметри й міняючи їх. У їхній ос
нові лежать математичні моделі аналізу даних, зокрема, техноло
гії оперативної аналітичної обробки OLAP (On-line Analytic Pro
cessing) і інтелектуального аналізу даних (Data Mining), що дослі
джують сховані закономірності й тенденції в даних.
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Т а б л и ц я  2 . 1 . 8

Оцінка значущості ІКТ для управління підприємством

Найменування 
категорії ІКТ Системи планування ресурсів підприємства (MRP/ERP)

Критерії 
ефективності в 

управлінні

Параметри, що описують 
критерії

Рівень управління, на який 
впливають ІКТ

вищий середній нижчий
Якість інфор
мації

Час X X X
Утримання X X X
Форма X X X
Питома вага позитивних 
відповідей у загальному 
обсязі вибірки

100% 100% 100%

Процес прийн
яття рішення

Усвідомлення потреби в 
рішенні

X X X

Діагностика й казуальний 
аналіз

X X X

Розробка варіантів рішен
ня

X X X

Вибір найкращого рішення X X X
Реалізація рішення X X X
Оцінка результатів і зворо
тний зв'язок

X X X

Питома вага позитивних 
відповідей у загальному 
обсязі вибірки

100% 100% 100%

Функції управ
ління

Планування X X X
Організація X X X
Лідерство (керівництво) X X X
Контроль X X X
Питома вага позитивних 
відповідей у загальному 
обсязі вибірки

100% 100% 100%

Примітка: X - значний або високий ступінь впливу,
порожнє поле - слабке або несуттєве.

Джерело: розроблено авторами
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Т а б л и ц я  2 . 1 . 9

Оцінка значущості ІКТ для управління підприємством

Найменування 
категорії ІКТ Системи підтримки прийняття рішень (СППР)

Критерії 
ефективності в 

управлінні

Параметри, що описують 
критерії

Рівень управління, на який 
впливають ІКТ

вищий середній нижчий
Якість інфор
мації

Час X X X
Утримання X X X
Форма X X X
Питома вага позитивних 
відповідей у загальному 
обсязі вибірки

100% 100% 100%

Процес прийн
яття рішення

Усвідомлення потреби в 
рішенні

X X X

Діагностика й казуальний 
аналіз

X X X

Розробка варіантів рішен
ня

X X X

Вибір найкращого рішення X X X
Реалізація рішення X X X
Оцінка результатів і зво
ротний зв'язок

X X X

Питома вага позитивних 
відповідей у загальному 
обсязі вибірки

100% 100% 100%

Функції управ
ління

Планування X X X
Організація X X X
Лідерство (керівництво) X X X
Контроль X X X
Питома вага позитивних 
відповідей у загальному 
обсязі вибірки

100% 100% 100%

Примітка: X - значний або високий ступінь впливу,
порожнє поле - слабкий або несуттєвий.

Джерело: розроблено авторами
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Правильно налаштована система С І IIІР являє собою потуж
ний інструмент в управлінні компанією на всіх його рівнях. Кері
вництво має можливість у режимі online реагувати на всі зміни й 
вчасно приймати управлінські рішення, знаходити нові рішення. 
Це досягається, зокрема, через контроль набору ключових пара
метрів в основних сферах діяльності: фінанси, взаємини із клієн
тами, виробничі процеси, розвиток персоналу у відповідності із 
сучасною концепцією Balanced Scorecard (BSC) - «Система збала
нсованих показників» [88].

Постійно зростаючий обсяг потоків інформації, у яких по
винні орієнтуватися компанії й швидкоплинна ситуація на ринку 
обумовлюють зростаючу популярність серед українських компа
ній, що реалізують СІ II ІР програмних продуктів, таких як: 
Hyperion Enterprise, Hyperion Essbase, Oracle OLAP, mySAP 
Business Intelligence, SQL Server 2000 та ін.

У рамках групи технологій СІ II ІР варто окремо виділити си
стеми управління проектами (Microsoft Project, Time Line 6.5, 
Project Expert, Primavera Project Planner), призначенням яких є 
планування й контроль виконання робіт, підтримка організаційної 
діяльності керівників різних рівнів.

В основі програмних продуктів даного класу лежать алгори
тми мереживного планування й розрахунку тимчасових парамет
рів проекту методом критичного шляху - проект представляється 
у вигляді мережі, а етапи виконання робіт проекту відображають
ся на тимчасовій осі у вигляді діаграми Ганта. Також передбача
ються процедури ресурсного й вартісного планування.

У рамках систем підтримки прийняття рішень окремо можна 
виділити й правові та довідково-правові системи (УЛС). Ці сис
теми особливо актуальні в українських умовах, коли постійно 
збільшується й динамічно міняється наповнення нормативно- 
правової бази, оскільки дозволяють значно знизити ступінь ризи
ку й невизначеності при прийнятті управлінських рішень. Най
більш популярні на ринку сьогодні такі правові та довідково- 
правові системи: Консультант Нгюс, Гарант, Кодекс, Еталон, 
Юрисконсульт, ІНЕК, ЮСІС, 1 С:Кодекс, Референт.
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Системи організації корпоративних порталів призначені для 
надання зручного й захищеного доступу до баз даних компанії, 
додатків і іншої інформації. Корпоративний портал є централь
ним інформаційним ресурсом для співробітників компанії, керів
ництва, замовників, постачальників, дистриб'юторів, партнерів і 
акціонерів.

Зовні портал виглядає як звичайна Web-Сторінка, зміст якої 
наповнюється з різних інформаційних джерел (внутрішніх і зов
нішніх). Будь-який співробітник має можливість здійснювати ро
боту з інформацією, виконувати необхідні операції, перебуваючи 
на своєму робочому місці.

Основне завдання порталу полягає в підвищенні ефективнос
ті поширення в компанії знань, поліпшення взаємодії всередині 
компанії й з її контрагентами. При правильній організації порталу 
підприємство отримує істотний організаційно-економічний ефект 
завдяки:

скороченню трудовитрат на пошук інформації, що в масшта
бах підприємства заощаджує сотні людино-годин;

скорочення витрат на придбання клієнтських ліцензій для 
корпоративних інформаційних систем, оскільки немає необхідно
сті встановлювати всі використовувані користувачем додатки на 
його робочу станцію - доступ до них він зможе отримувати через 
портал;

скорочення витрат на обслуговування віддалених підрозділів. 
Працівники віддалених філій можуть отримувати доступ до необ
хідної інформації в будь-який зручний час;

ефективного використання накопичених знань, забезпечення 
можливості групової роботи над проектами в рамках «віртуально
го співтовариства»;

одержання додаткових доходів завдяки наданню додаткових 
послуг клієнтам і партнерам. Зниження видатків на сервіси елект
ронного бізнесу.

Таким чином, портальні рішення щодо їхньої функціональної 
ролі можна розділити на інформаційні портали, портали додатків 
і портали управління знаннями (табл. 2.1.10).
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Т а б л и ц я  2 . 1 . 1 0

Оцінка значущості ІКТ для управління підприємством

Найменування 
категорії ІКТ Системи організації корпоративних порталів

Критерії 
ефективності в 

управлінні

Параметри, що описують 
критерії

Рівень управління, на який 
впливають ІКТ

вищий середній нижчий
Якість інфор
мації

Час X X X
Утримання
Форма X X X
Питома вага позитивних 
відповідей у загальному 
обсязі вибірки

67% 67% 67%

Процес прийн
яття рішення

Усвідомлення потреби в 
рішенні

X X X

Діагностика й казуальний 
аналіз

X X X

Розробка варіантів рішен
ня

X X X

Вибір найкращого рішення X X X
Реалізація рішення X X X
Оцінка результатів і зво
ротний зв'язок

X X X

Питома вага позитивних 
відповідей у загальному 
обсязі вибірки

100% 100% 100%

Функції управ
ління

Планування X X X
Організація X X X
Лідерство (керівництво)
Контроль X X X
Питома вага позитивних 
відповідей у загальному 
обсязі вибірки

75% 75% 75%

Примітка: X - значний або високий ступінь впливу,
порожнє поле - слабкий або несуттєвий.

Джерело: розроблено авторами



83Розділ 2. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ріст популярності портальних технологій в Україні поки 
стримує їхня відносно висока вартість за відсутності розробленої 
методики оцінки окупності таких рішень.

Лідерами на ІКТ-ринку в цьому сегменті виступають такі 
програмні розробки: Autonomy Portal-in-a-Box, Oracle9i AS Portal, 
mySAP Enterprise Portal, SharePoint Portal Server, IBM WebSphere 
Portal server.

Системи інформаційної безпеки призначені для забезпечення 
безпеки й захисту від несанкціонованого доступу даних інформа
ційної системи компанії при їхньому зберіганні й передачі по ка
налах зв'язку. Системи інформаційної безпеки можна розділити на:

системи захисту від несанкціонованого доступу в локальну 
мережу;

системи антивірусного захисту;
криптографічні засоби;
системи захисту інформації при роботі в Інтернеті;
технології аналізу захищеності інформаційних систем і ін.
Такі системи можуть бути як окремими рішеннями, так і мо

жуть бути інтегрованими у єдину комплексну систему захисту 
інформації (табл. 2.1.11).

Сегмент ринку ІКТ, що надає системі інформаційної безпеки 
є одним із найбільш динамічних. Попит на такі рішення поясню
ється, насамперед, економічними причинами. Так за деякими оці
нками 500 найбільших світових корпорацій втратили в 2009 році 
понад $17 млрд через порушення в системах забезпечення інфор
маційної безпеки [80].

Асортимент пропонованих наразі на ринку продуктів такого 
роду надзвичайно широкий і представлений як українськими, так 
і закордонними розробниками: Антивірус Касперського (антиві- 
русний захист), Doctor Web (антивірусний захист), Cisco Secure 
PIX Firewall (міжмережевий екран), IBM Tivoli Secure Way (ком
плекс), Застава (комплекс) та ін.

Системи інтеграції корпоративних додатків. Системи інтег
рації корпоративних додатків в англомовному варіанті Enterprise 
Application Integration (EAI) з'явилися внаслідок величезної роз
маїтості існуючих і використовуваних сьогодні в діяльності орга
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нізацій програмних і апаратних засобів. EAI-рішення призначені 
для об'єднання в єдину інформаційну систему різних ІКТ -продук
тів незалежно від їхнього покоління, мов програмування, розроб
ників і операційних середовищ.

Т а б л и ц я  2 . 1 .  11

Оцінка значущості ІКТ для управління підприємством

Найменування 
категорії ІКТ Системи інформаційної безпеки

Критерії 
ефективності 
в управлінні

Параметри, що описують 
критерії

Рівень управління, на 
який впливають ІКТ

вищий середній нижчий
Якість інфор
мації

Час X X X
Утримання X X X
Форма
Питома вага позитивних від
повідей у загальному обсязі 
вибірки

67% 67% 67%

Процес при
йняття рішен
ня

Усвідомлення потреби в рі
шенні
Діагностика й казуальний 
аналіз
Розробка варіантів рішення
Вибір найкращого рішення
Реалізація рішення X X X
Оцінка результатів і зворот
ний зв'язок
Питома вага позитивних від
повідей у загальному обсязі 
вибірки

17% 17% 17%

Функції
управління

Планування
Організація X X X
Лідерство (керівництво)
Контроль X X X
Питома вага позитивних від
повідей у загальному обсязі 
вибірки

50% 50% 50%

Джерело: розроблено авторами
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Багато компаній мають інформаційні системи, складені з без
лічі окремих програм, у тому числі й у власній розробці, причому 
найчастіше їхні розробники вже давно в компанії не працюють.

Намагаючись забезпечити узгодженість роботи додатків, від
діли інформаційних технологій витрачають більшість часу й ре
сурсів на «перекидання мостів» між додатками різних поколінь. 
Як показують дослідження Gartner Group [2], на це йде близько 
35% часу програмістів. EAI-системи шляхом конвертування да
них з одного формату в інший дозволяють зв'язати всі використо
вувані програмні продукти в єдиний працездатний комплекс.

Таким чином, застосування такого роду рішень дозволяє 
компаніям знизити витрати на підтримку працездатності ІКТ- 
інфраструктури. Системи інтеграції корпоративних додатків мо
жна розглядати і як засоби збереження інвестицій в ІКТ-ресурси, 
оскільки вони дозволяють використовувати програмні продукти 
протягом багатьох років, не піклуючись про їхнє моральне або 
фізичне старіння, і при цьому дозволяють постійно доповнювати 
інформаційну систему підприємства новими технологіями (неза
лежно від їхнього розробника). Застосування EAI-рішень досить 
поширене на Заході, де змінилося вже не одне покоління ІКТ- 
продуктів. Українські компанії також починають стикатися із 
проблемами інтеграції старих і нових програм, у зв'язку з чим ак
туальність таких систем буде зростати (табл. 2.1.12).

Сьогодні на українському ІКТ-ринку в цьому сегменті пред
ставлені розробки західних компаній: IBM MQ Series Integrator, 
BizTalkServer 2009, Oracle9i Application server.

Очевидно, що різні види ІКТ по-різному впливають на про
цес управління підприємством.

Найбільш повний набір параметрів, на які ІКТ впливають у 
значній мірі, мають системи типу MRP/ERP, EAI і СІ IIІР. У випа
дку з першими це пояснюється тим, що цей клас технологій най
більш повно й глибоко охоплює усі найбільш значимі сфери 
управління підприємством.
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Т а б л и ц я  2 . 1 .  12

Оцінка значущості ІКТ для управління підприємством

Найменування 
категорії ІКТ Системи інтеграції корпоративних додатків (EAI)

Критерії 
ефективності 
в управлінні

Параметри, що описують 
критерії

Рівень управління, на 
який впливають ІКТ

вищий середній нижчий
Якість інфор
мації

Час X X X
Утримання X X X
Форма X X X
Питома вага позитивних від
повідей у загальному обсязі 
вибірки

100% 100% 100%

Процес при
йняття рішен
ня

Усвідомлення потреби в рі
шенні

X X X

Діагностика й казуальний 
аналіз

X X X

Розробка варіантів рішення X X X
Вибір найкращого рішення X X X
Реалізація рішення X X X
Оцінка результатів і зворот
ний зв'язок

X X X

Питома вага позитивних від
повідей у загальному обсязі 
вибірки

100% 100% 100%

Функції
управління

Планування X X X
Організація X X X
Лідерство (керівництво) X X X
Контроль X X X
Питома вага позитивних від
повідей у загальному обсязі 
вибірки

100% 100% 100%

Джерело: розроблено авторами

Аналогічний результат досягається й за допомогою систем 
інтеграції корпоративних додатків (EAI-рішення), оскільки ці си
стеми дозволяють інтегрувати в єдине ціле програмні продукти 
різних класів, поколінь і розробників. Це дозволяє вибудувати під



87Розділ 2. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

потреби конкретного підприємства по суті унікальну ERP- 
систему, що складається або з кращих у своєму класі рішень, або 
з галузевих програмних продуктів, що найбільш точно відповіда
ють специфіці визначеного підприємства. У підсумку ефект від 
впровадження такої системи, на думку автора, буде вищим, ніж у 
готового (комплексного) ERP-продукту завдяки більш точній від
повідності ІКТ-інфраструктури бізнес-потребам компанії.

Щодо коливання С І IIІР. то цей результат цілком закономір
ний, оскільки ці програмні засоби проектують безпосередньо для 
автоматизації й підтримки управлінських процесів і процедур, 
причому в різних предметних сферах і рівнях управління.

Слід зазначити, що проведений автором аналіз, природно, не 
претендує на абсолютну точність виміру, оскільки обмежений 
певною часткою умовності використаних метрик і суб'єктивністю 
оцінок. Проте запропонована методика експрес-аналізу дозволяє 
досить просто й разом з тим вірогідно виділити ті категорії ІКТ, 
які найцінніші для управління машинобудівним підприємством, 
обґрунтувати вибір комплексною оцінкою їхньої значимості й 
наочно продемонструвати отримані результати аналізу.

2.2. Методи оцінювання інвестиційної привабливості 
підприємства

Проблема визначення складових інвестиційної привабливості 
полягає не тільки у виявленні суті поняття «інвестиційна приваб
ливість», але й у масштабах обхвату і принципах. Можна розгля
дати інвестиційну привабливість як сукупність внутрішніх харак
теристик об’єкта інвестування, перспектив їхньої зміни і можли
востей розвитку, що представляють інтерес для інвестора з метою 
ухвалення інвестиційного рішення про повне або часткове прид
бання об’єкта [27, с. 145].

Інвестиційна привабливість підприємства -  це інтегрована 
оцінка підприємства як об’єкта інвестування, що характеризує 
виробничий потенціал, фінансовий стан, менеджмент, галузеву 
приналежність, інтереси суб’єктів інвестиційного процесу, реаль-
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