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Ефективне управління промисловим підприємством немислимо без автоматизації процесів 

розв’язання великої кількості завдань і впровадження технічних засобів, програмного забезпе-
чення і сучасних інформаційних систем управління. Процес автоматизації на підприємствах 
ускладнений тим, що відома величезна кількість готових варіантів технологій автоматизовано-
го управління функціями підприємства і абсолютно відсутня загальноприйнята система показ-
ників ефективності або порівняння при їхньому виборі. В умовах різноманітності й високої ви-
тратності різних програмних продуктів підприємства зустрічаються з проблемою вибору функ-
цій для автоматизації, добору устаткування, програмного забезпечення й розробки інформацій-
них технологій. Незважаючи на те, що інформаційні системи управління промисловими під-
приємствами широко впроваджуються і розвиваються з 60-х років ХХ сторіччя, в Україні вико-
ристання сучасних систем управління залишається досить новим. У світі широке застосування 
одержали інтегровані системи управління підприємствами, які забезпечують ефективне управ-
ління всіма функціями виробничого об’єкта. Тому залишаються актуальними питання оцінки й 
проектування покриття функцій підприємства сучасними інформаційними системами.  
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Розробці інтегрованих систем управління (ІСУ) присвячено багато досліджень і публіка-
цій. ІСУ підприємством розглядається як комплексний механізм управління компанією, що ін-
тегрує підрозділи і функції підприємства в єдину комп’ютерну систему [1, 2]. Визначено осно-
вні функції сучасної ІСУ: управління фінансами, персоналом, складом, використання інструме-
нтів для збільшення виробництва, оперативної доставки замовлень і звітів. Описано й ефектив-
но використовуються основні блоки інтегрованих систем управління: аналітичний блок — сис-
тема формалізованої обробки облікових даних для цілей прийняття управлінських рішень; блок 
оптимального бюджетування; обліковий блок — система документообігу для інформаційного 
забезпечення управлінських рішень (управлінський, маркетинговий і фінансовий облік); органі-
заційний блок — структура управління для забезпечення процесу управлінського й фінансового 
планування (функції й регламент координації, супідрядності й контролю діяльності управлін-
ських служб); програмно-технічний блок — програмний продукт, що підтримує аналітичний, 
обліковий і організаційний блоки [3]. Визначено основні параметри, які необхідно оцінювати 
при виборі програмних продуктів [4]. Рекомендується визначити склад функцій, реалізованих 
системою, можливість інтеграції з іншими програмними продуктами, можливість настроюван-
ня відповідно до потреб конкретного підприємства, його постачальників і споживачів товарної 
продукції, які необхідно враховувати при виборі ІСУ [5]. Проте досі залишається не вирішеним 
питання оцінки покриття функцій інформаційними системами управління, бо максимальний 
ефект від впровадження інформаційних систем управління досягається тоді, коли вони підтри-
мують всі функції підприємства. 

Отже, важливою є розробка системи оцінки можливості покриття функцій підприємства 
інтегрованими системами управління при підготовці до впровадження автоматизованих систем 
управління. 

На ринку програмного забезпечення існує велика кількість автоматизованих систем управ-
ління з різною функціональністю. Тому можливі різні варіанти застосування сукупності таких 
систем [4, 5]: 

— MRP (  Material  Requirement  Planning,  планування потреби в матеріалах)  — одна з най-
більш популярних у світі логістичних концепцій; зустрічається, як правило, у складі застарілих 
інформаційних систем підприємств; 

— MRP II являє собою більш розвинену концепцію в порівнянні з MRP, реалізує методо-
логію, спрямовану на більш широке охоплення ресурсів підприємства, яка включає планування 
не тільки в натуральному, але й у грошовому вираженні; 

— MES (Manufacturing Execution System, виробнича виконавча система) — корпоративна 
система управління виробництвом, яка призначена для розв’язання завдань синхронізації, ко-
ординації, аналізу й оптимізації випуску продукції в рамках будь-якого виробництва; 

— ERP ( Enterprise Resource Planning, планування ресурсів підприємства) реалізує органі-
заційну стратегію інтеграції виробництва і операцій, управління трудовими ресурсами, фінан-
сового менеджменту і управління активами, орієнтована на безперервне балансування й опти-
мізацію ресурсів підприємства; забезпечує загальну модель даних і процесів для всіх сфер дія-
льності підприємства.  

Крім того, на ринку також присутні програмні продукти з більш вузькою функціональніс-
тю. До них, наприклад, можна віднести [5]: 

— WMS (Warehouse Management System, система управління складом) — забезпечує ав-
томатизацію й оптимізацію всіх процесів складської роботи профільного підприємства, містить 
у собі засоби для управління топологією складу і параметрами товарної номенклатури, плану-
вання складських операцій, управління ресурсами, застосування різних методик зберігання й 
обробки вантажів; 

— CRM (Customer Relationship Management, управління зв’язками із клієнтами) — систе-
ма, яка призначена для автоматизації стратегій взаємодії із замовниками, зокрема, для підви-
щення рівня продажів, оптимізації маркетингу й поліпшення обслуговування клієнтів шляхом 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC
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збереження інформації про клієнтів і історії взаємин з ними, установлення й поліпшення бізнес-
процесів і наступного аналізу результатів; 

— SCM ( Supply Chain Management, управління ланцюгами поставок) — система, яка при-
значена для автоматизації й управління всіма етапами постачання підприємства й для контролю 
всього руху товарів на підприємстві; дозволяє значно краще задовольнити попит на продукцію 
компанії й значно знизити витрати на логістику й закупівлі; охоплює весь цикл закупівлі сиро-
вини, виробництва і продажу товару; 

— KPI (Key Performance Indicators, ключові показники ефективності) — система оцінки 
ключових показників ефективності, яка допомагає організації визначити досягнення стратегіч-
них і тактичних (операційних) цілей.  

Рівень забезпечення підприємства інформаційними технологіями (ІТ) диференціюється за 
такими типами [5]: успішно впроваджена будь-яка з відомих ERP-систем; перебуває в процесі 
реалізації обраної ERP-системи; впроваджена інтегрована інформаційна система, розроблена 
²під замовлення², яка включає в себе компоненти для забезпечення автоматизації різних функ-
цій, але не відповідає сучасному рівню і вимогам нових стандартів, що постійно змінюються; у 
процесі розвитку впроваджено різні, не пов’язані між собою системи обліку і управління під-
приємством за окремими напрямками діяльності; була спроба впровадити промислову систему, 
характеристики якої відповідають вимогам одного з прийнятих стандартів, але результат впро-
вадження — незадовільний; практично не використовуються інформаційні технології в управ-
лінні процесами й ресурсами. 

Планування впровадження програмних систем перелічених класів в залежності від цілей і 
наявних умов адаптації вимагає оцінки підприємства з точки зору використання інформаційних 
систем, яке можна охарактеризувати ступенем покриття окремих функцій інформаційними сис-
темами управління.  

Пропонуємо алгоритм оцінки покриття функцій управління підприємства інформаційними 
системами, яка дозволить визначати рівень і динаміку забезпечення підприємства інформацій-
ними системами.  

Представимо всю множину функцій підприємства у вигляді множини { }, 1,p
i FF f i N= = . 

Для функцій p
if  з множини F  повинна бути визначена послідовність виконання деякої мно-

жини функцій { }, , ,p p p
in j in i jF f F f f F j i= ® " Î ¹ . 

Крім того, функція може бути такою, що повинна бути попередньо виконана для виконан-
ня множини інших функцій { }, , ,p p p

out k i out kF f f F f F k i= ® " Î ¹ . 
Для кожної функції p

if  необхідно визначити ( )p
F iX X f=  — набір даних, які необхідні 

для виконання функції p
if , і ( )p

F iY Y f=  — набір даних, що отримані в результаті виконання 
функції (рис. 1).  

( )p
iX f  ( )p

iY f  
p

if  

 

Fin 

Зовнішні 
дані 

 

Fout 

Зовнішні 
дані  

Рис. 1. Схема здійснення гіпотетичної функції підприємства з вхідними і вихідними даними 

Таким чином, функцію p
if  можна представити у вигляді кортежу , , ,in out F FF F X Y< > . 

Поточний стан покриття функцій підприємства пропонуємо характеризувати ступенем і 
якістю покриття. 
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Ступінь покриття функцій автоматизованими ІСУ визначається за формулою 
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де  F ¢  — множина автоматизованих функцій, F F¢ Í ; 

fik  — коефіцієнт важливості функції p
if  для підприємства, який оцінюється експертом 

предметної галузі, 
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1
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i

k
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Тому що функції підприємства можуть бути автоматизовані з використанням сукупності 
інформаційних систем управління, F ¢  можна розбити на підмножини: { }laF F¢ = , де laF  — 
підмножина функцій F ¢ , що автоматизована за допомогою ІСУ la ; { }la A¢=  — множина ав-
томатизованих ІСУ, що використовуються на підприємстві. 

Якщо існуюче покриття функцій підприємства здійснюється за допомогою єдиної ІСУ, 
тобто ' 1A = , показник можливості покриття однієї додаткової функції p

if  оцінюється з вико-

ристанням la  
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де  l
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f

S  — вартість реалізації функції p
if ; 

laS  — вартість впровадження системи la . 
0l

p
i

a
f

C = , якщо покриття функції системою неможливе. 

Можливість покриття всіх непокритих функцій з використанням la визначається за формулою 
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. (3) 

Якщо існуюче покриття функцій підприємства виконується за допомогою множини ІСУ, 
тобто 1A¢ > , необхідно оцінити показник \

la
F FC ¢  для кожної la A¢Î . 

Якщо існують функції, для яких 0l
p

i

a
f

C = , то необхідно розглянути можливість впрова-

дження додаткових ІСУ ,ka k l¹ . 
Якість покриття всієї множини функцій F  можна оцінити як 

 T Rr rq = × ,  (4) 
де  Tr  — параметр, який оцінює відповідність A¢  сучасним потребам в області ІСУ;  оціню-
ється експертом в ІТ-галузі, 0 1Tr£ £ ; 

Rr  — параметр, який оцінює вартість реорганізації A¢ , \ 'min( ), 1,la
R F Fr C l A¢= =  0 1Rr£ £ . 

При визначенні l
p

i

a
f

S  необхідно врахувати такі варіанти реорганізації покриття функції p
if : 

— додаткове програмування для існуючої ІСУ la A¢Î ; 
— настроювання la ; 
— купівлю додаткового компонента для la . 
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Щоб оцінити можливість поліпшення поточних показників d  і q , необхідно сформувати 
множину варіантів покриття функцій підприємства припустимими системами: { }jV v= .  

Нехай A  — множина припустимих систем. До припустимих систем належать такі систе-
ми, які можуть бути впроваджені на підприємстві, або які вже впроваджені, але мають можли-
вість розвитку. 

Для кожної функції p
if  й кожної підмножини kA AÍ , в окремому випадку 1kA =  необхідно 

визначити множини вхідних і вихідних даних, які забезпечуються kA  для відповідної функції, 

 ( ) ( )
k

p p
i A iX f X f¢ Í , '( ) ( )

k

p p
i A iY f Y fÍ .  

Варіант kА
jv  може бути представлений кортежем , ,

jvX Y¢ ¢< q > , де X ¢  й Y ¢  — об’єднані 

множини вхідних і вихідних даних усіх функцій підприємства, відповідно, 
jVq  —  якість по-

криття, забезпечуваного варіантом kА
jv . 

Якщо , , 1V jX X Y Y¢ ¢= = q ® , варіант kА
jv  є прийнятним для підприємства. 

Пошук варіантів покриття для конкретного підприємства можна виконати з використан-
ням автоматизованої системи. Для цього до бази даних такої системи експертами в області ІТ 
вноситься попередня інформація для управлінських рішень. Далі формуються вхідні дані для 
конкретного підприємства.  

Для зберігання інформації, яка дозволить виконувати необхідні розрахунки для перерахо-
ваних оцінок, пропонується модель даних (рис. 2). 

 
Рис. 2. Модель даних для автоматизованої обробки оцінки покриття  

функцій підприємства припустимими ІСУ 

Запропоновані показники ступеня та якості існуючого покриття функцій підприємства ін-
тегрованими системами управління дозволяють кількісно оцінити відповідність впроваджених 
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автоматизованих систем сучасними інформаційними технологіями, обрати варіанти покриття 
функцій підприємства прийнятними варіантами автоматизації. 

Розроблена модель даних для реалізації автоматизованих розрахунків при пошуку оптималь-
них варіантів покриття множини функцій підприємства припустимими інтегрованими системами 
управління дає можливість автоматизувати процес оптимізації покриття функцій підприємства. 
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