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ВИСНОВОК 
 

Підводячи підсумок, можна зробити висновок про те, що бізнес- 

ресурси в нашій країні ще досить розрізнені й хаотичні, не завжди 

відповідають світовим вимогам, спроби одиночних проривів на світовий 

ринок часто приречені на провал. Нерентабельність багатьох інформаційних 

продуктів ставить під сумнів доцільність витрат на їх створення. 

У зв'язку з цим необхідний постійний контроль над станом і 

використанням всіх елементів інформаційних ресурсів: на всіх стадіях 

необхідно забезпечити і досягнення цілей, поставлених перед ресурсами, і 

планомірне і цілеспрямоване їх розвиток в структурі основної діяльності 

«Промінь». Все це в сукупності і є суть проблеми менеджменту стосовно до 

інформаційних ресурсів. 

"Промінь» має кадрову службу, управління персоналом курирує 

заступник директора з персоналу. Маркетинг персоналу на підприємстві 

орієнтований на раціональне використання внутрішньо фірмових трудових 

ресурсів, ефективний розподіл людей по робочих місцях, забезпечення 

найбільш оптимальних умов для розкриття природних обдарувань 

працівників. 

На підставі всього, сказаного вище можна зробити такий висновок: 

мета, тобто забезпечення процесу прийняття рішення інформацією, яка 

відповідає всім вимогам – цілком вирішувана. В даний час ця проблема 

вирішується за допомогою використання сучасної електронно- 

обчислювальної техніки, створення різних баз даних, експертних систем і 

систем підготовки прийняття рішень. Це дозволяють досить просто, а 

головне швидко збирати, обробляти і аналізувати існуючу інформацію. А 

також дозволяє істотно полегшити процес прийняття рішень для керівників 

всіх рівнів. 
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Поряд з усіма перевагами дане рішення проблеми має і свої недоліки. 

Одним з таких недоліків є необхідність отримання нових знань керівниками 

для того, щоб використовувати запропоновані засоби найбільш ефективно, 

що вимагає досить таки багато часу. З іншого боку повна автоматизація 

процесу прийняття рішень породжує багато проблем соціального плану, 

зокрема це призводить до скорочення часу, який витрачається на  

спілкування з іншими людьми. А це, з точки зору психології, погано впливає 

на психологічний стан людини і знижує його бажання працювати в 

подібному режимі, і, отже, до зменшення ефективності роботи. Але це вже 

інша проблема, вирішення якої не є завданням даної роботи. 

Інформаційні системи забезпечують певні переваги перед 

конкурентами автоматизуючи операції усередині системи і покращуючи 

якість або постачання кінцевого продукту організації. Переваги всередині 

самої фірми виявляються в підтримці операційного контролю, організації 

управлінського контролю і в стратегічному плануванні. Також ІС 

покращують якість продукту, розширюючи його документальну базу і сервіс. 

Використовуючи глобальну комп'ютерну мережу Інтернет, керівники здатні 

отримувати і обмінюватися оперативною інформацією, а також проводити 

різного роду дослідження. 

Таким чином, використання технологій, які входять в поняття 

інформаційна система – запорука успішної діяльності на ринку Список 

використаних джерел 



7 
 

 

СПИСОК ВИКОРАСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

1. Завадський Й.С. Менеджмент: Management: Підручник для вузів. Т. 

1. Вид. 2-е. К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. 

542 с. ISBN 966-7508-05-6 

2. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Курс лекцій. Навчальний посі- 

бник для студентів вузів. – Житомир : ЖГП, 1998. 600 с. 

3. Твердохліб М.Г. Системна обробка облікової інформації на персона- 

льних ЕОМ. Навчальний посібник. К.: 1993. 140 с. 

4. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. 3-е издание, дополненное и 

переработаное. М.: ЮНИТИ, 2000. 501 с. ISBN 5-85173-112-5 

5. Дойль Питер. Менеджмент: стратегия и практика. СПб.: Питер, 

1999. 560 с. ISBN 5-314-00138-1 

6. Зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент: Рабочая книга ме- 

неджера. 2-е издание, испр. СПб.: СОЮЗ, 1997. 788 с. 

7. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.Н. Производственный и 

операционный менеджмент: Учебник. СПб.: Специальная литература, 1998. 

366 с. 

8. Тимошенко И.И. Соснин А.С. Менеджмент организации: Учебное 

пособиедля менеджера. К.: Изд-во Европейского университета финансов, 

информационных систем менеджмента и бизнеса, 1999. 350 с. ISBN 966- 

7508-25-0 

9. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. К.: Т-во "Знан- 

ня", 1998. 512 с. 

10. Информационная логистика и менеджмент потока работ. Курт Хэс- 

сиг, профессор кафедры экономики предприятия, Мартин Арнольд, лицен- 

циат экономики Цюрихский университет (Швейцария) // Международный 

журнал "Проблемы теории и практики управления, № 5, 1997. 

11. Информация в деятельности менеджера по маркетингу третьего 

тысячелетия. Эльвира Дудинска. кафедра маркетинга факультета экономики 



8 
 

предприятий Экономического университета г.Кошице (Словацкая Республи- 

ка). Международный журнал "Проблемы теории и практики управления, №  

4, 1998. 

12. Денгер С.Организация и развитие центров телефонной связи с кли- 

ентом. Мюнхен (Германия). Бернд В. Виртц, доктор политологии, Институт 

исследований экономики предприятия Цюрихского университета (Швейца- 

рия). Международный журнал "Проблемы теории и практики управления, № 

2, 2000. 

13. Дозорцев В.М., Шестаков Н.В. Тенденции развития современных 

корпоративных информационных систем. Планета КИС 2000. 

14. БУМ и РАНГ компьютерных систем управления предприятием. 

Игорь Карпачев. Журнал "Офис", № 7-8, 2000. 


	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
	Напрям  _6.030601 «Менеджмент»
	ЗАТВЕРДЖУЮ
	З  А  В  Д  А  Н  Н Я
	КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
	ЗМІСТ
	ВИСНОВОК
	СПИСОК ВИКОРАСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

