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Актуальність теми дослідження. Сучасний етап трансформаційних прoцeсів в Україні 

пoтрeбує дoсліджeння рoзвитку систeми управління підприємствами, oсoбливу рoль у якoму ві-
діграють нoвітні інфoрмаційно-комунікаційні технології (ІКТ), під впливoм яких відбуваються 
дoкoрінні зміни в системі управління підприємством, автоматизуються прoцeси прийняття 
рішeнь, забeзпeчується oрганізація їх викoнання. Особливої уваги заслуговує інформаційне за-
безпечення промислових підприємств через їх ключову роль у вирішенні глобальних проблем 
сучасності, що обумовлює актуальність та доцільність теми дослідження. 

Постановка проблеми. Пошук нових методів та моделей ІКТ-процесів в системі управління 
промисловими підприємствами, які орієнтовані на поліпшення бізнес-середовища, організацій-
ної структури та інструментів менеджменту на основі максимального використання можливостей 
сучасних інформаційних технологій є одним з першочергових завдань для багатьох промисло-
вих підприємств на даному етапі розвитку економіки України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про вагомий внесок у теоретичні та практичні дос-
лідження проблем впровадження ІКТ та інформаційного забезпечення підприємств свідчать наукові 
розробки таких вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких Бланк І. А., Бутко М. П., Твердохліб М. 
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Г., Сорока П. М. та ін. Питанням теорії інформаційного моделювання присвячені роботи таких авто-
рів як: Вєнікова А., Година В. В., Кулицького С. П., Совєтова Б. Я. та ін.  

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з тим, незважаючи на 
значний доробок вчених, існує ряд неузгоджених та невирішених питань щодо моделювання та 
пошуку нових рішень, які можливо і необхідно реалізувати для підвищення ефективності бізне-
сової діяльності промислового підприємства з використанням можливостей сучасних ІКТ. Вище-
зазначені питання потребують подальших досліджень та методологічних розробок. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є обґрунтування загальних методологіч-
них підходів щодо формування моделі взаємодії ІКТ-процесів в системі управління промисло-
вими підприємствами.  

Виклад основного матеріалу. Розвиток будь-якого підприємства неможливий без вироб-
лення стратегічних напрямів діяльності, які ґрунтуються на нововведеннях і мають інноваційний 
характер. Стратегія розвитку підприємства включає використання інформаційних технологій у 
сфері організації управління, що дає змогу визначити мету діяльності та оцінити стратегічні пе-
реваги.  

Для досягнення стратегічних цілей підприємству необхідно побудувати таку гнучку систему 
управління ІКТ, що адаптується і самовдосконалюється та побудована відповідно до наступних 
принципів [1]: концентрація зусиль і уваги на  стратегічній меті підприємства; організація постій-
ного процесу удосконалення управління, що орієнтується на усунення системних обмежень; по-
долання емоційного опору персоналу щодо впровадження нових ІКТ та змінам, що відбувають-
ся; запобігання дії інерції, що є руйнівною в системі управління ІКТ; максимально широке залу-
чення персоналу в процес постійного поліпшення; перехід від традиційних управлінських техно-
логій до нових ІКТ, які інтенсивно розвиваються. 

Запропонована автором модель управління ІКТ ґрунтується на  процесному підході, який ви-
значає управлінську діяльність як сукупність функціонально обумовлених (що випливають один 
з іншого) елементів, базується на Теорії обмежень (Theory of Constrаints, ТОС) [2] та концепції 
безперервного поліпшення і включає в себе такі процеси:  

- що змінювати (виявлення ключових проблем, що стримують ефективність системи в ціло-
му); 

- на що змінювати (конструювання простого і практичного рішення щодо усунення або мак-
симального використання виявлених системних обмежень); 

- як здійснити процес змінювання (знаходження оптимального ІКТ-рішення). 
Для побудови такої системи треба чітко виділити, структурувати й оцінити процеси управлін-

ня ІКТ. Крім того, необхідно описати модель функціонування системи, що визначає процедури і 
порядок взаємодії персоналу, що задіяний у сфері ІКТ та ІКТ-процесів між собою. 

Автором пропонується структурувати основні взаємопов'язані процеси управління ІКТ насту-
пним чином (рис. 1): 

1) діагностика внутрішнього середовища на підприємстві: аналіз бізнес-процесів і системи 
управління промисловим підприємством, можливість їх модернізації та удосконалення засобами 
ІКТ; 

2) моніторинг зовнішнього ІКТ-середовища: аналіз ІКТ-ринку (технічних засобів, програмного 
забезпечення, підприємств, що працюють у промисловості, тощо), розвиток інформаційного за-
безпечення та можливість застосування його складових в діяльність підприємства; 

3) управління ІКТ-ресурсами: контроль і планування ресурсів, що задіяні у сфері ІКТ, оцінка 
ефективності інвестицій в ІКТ, бюджетне забезпечення системи ІКТ і т.д. з метою вибору опти-
мальних для використання в теперішній час та на перспективу інформаційних технологій та 
отримання максимального ефекту від їх застосування на підприємстві; 

4) управління ІКТ-проектами: планування,  контроль та організація впровадження інформа-
ційно-комунікаційних технологій, що являються оптимальними для застосування на підприємст-
ві. 

Певно, що перший процес «діагностики внутрішнього середовища» дозволяє отримати від-
повідь на перше питання «що потрібно змінювати». Другий і третій направлені на знаходження 
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відповіді на питання «на що змінювати»: пошук оптимального ІКТ-рішення, що дозволяє усунути 
виявлені обмеження. Четвертий процес «управління ІКТ-проектами» описує, як реалізувати етап 
безперервних удосконалень, «як добитися змін». Модель взаємодії ІКТ-процесів в системі 
управління промисловими підприємствами представлена на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Модель взаємодії ІКТ-процесів в системі управління промисловими підприємствами 

 

Очевидно, що перелік завдань, які потрібно вирішити і наявні варіанти рішень цих завдань 
можуть в різній мірі впливати на удосконалення діяльності підприємства і підвищення його ефе-
ктивності. Тому дуже важливим завданням є розстановка пріоритетів, оцінка віддачі від інвести-
цій в ІКТ. До того ж необхідно виявити технології адекватні фінансовим можливостям підприємс-
тва. Для вирішення цих завдань організовується процес управління IKT-ресурсами. В ході цього 
процесу аналізуються наявні в компанії ресурси, а також залучаються (що вимагають залучен-
ня) ресурси на предмет доцільності та ефективності їх використання в сфері ІКТ. При цьому в 
сукупності перераховані процеси діагностики внутрішнього середовища, моніторингу зовнішньо-
го середовища і управління ІКТ-ресурсами, шляхом інтерференції (суміщення) їх результатів 
дозволяють знайти оптимальні для впровадження на даному підприємстві IKT-рішення, поро-
джуючи четвертий результуючий процес - процес управління ІКТ-проектами. Кожен ІКТ-процес - 
це безперервна діяльність з пошуку нових рішень, які можливо і необхідно реалізувати для під-
вищення ефективності бізнесової діяльності підприємства.  

Отже, процеси мають циклічний порядок (сукупність певного набору дій, що повторюються у 
часі) та відображаються у вигляді спіралі. Це символізує позитивний розвиток ІКТ-
інфраструктури підприємства, в результаті чого кожен процес охоплює все ширші області сере-
довища, в якому він функціонує в динаміці: нові сфери застосування ІКТ, нові програмні та ін-
формаційні рішення тощо.  

Висновки. Запропонована модель взаємодії ІКТ- процесів в системі управління промисло-
вими підприємствами на основі максимального використання можливостей сучасних інформа-
ційних технологій спричинить реконструкцію бізнес-процесів, оптимізацію організаційної струк-
тури, удосконалення системи управління підприємствами і, відповідно, підвищення конкуренто-
спроможності та ефективності бізнесу підприємства. 
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