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У статті викладено модель оцінювання технологій інформаційного забезпечення під час процесно-орієнтованого управління 
торговельним підприємством. Запропоновано здійснювати оцінювання за допомогою таких характеристик: рівень покриття ін-
формаційним забезпеченням елементарних бізнес-процесів; ефективність автоматизації елементарних бізнес-процесів; рівень 
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Постановка проблеми. У процесі впровадження 
інформаційного забезпечення торговельних підпри-
ємств для кожного окремого підприємства необхідно 
здійснити синтез забезпечення наявних інформацій-
них систем і методів обробки управлінської інформації 
та відповідних елементів забезпечення, які розроблено 
саме для конкретного підприємства. Для цього має бути 
здійснено дослідження тенденцій та стану зрілості тех-
нологій інформаційного забезпечення під час процесно-
орієнтованого управління та визначено, які з наявних 
технологій має сенс використати або модернізувати для 
задоволення потреб торговельного підприємства. Визна-
чення перспективних технологій необхідно здійснювати 
з урахуванням співвідношень «ціна – якість» та «обсяг 
вирішення проблем – витрати на використання». При 
цьому головною проблемою є оцінювання, на скільки 
якісно може інформаційне забезпечення вирішувати 
проблеми торговельного підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням методів інформаційного забезпечення про-
цесно-орієнтованого управління підприємствами 

присвячено праці як вітчизняних (Н. Заярна, В. Пан-
ченко, Р. Прокопенко, Л. Рибалко-Рак), так і інозем-
них дослідників (S. Arnesen, M. Beasley, M. Fryling, 
B. Fulmer), в яких розглянуто підходи до розробки та 
впровадження інформаційного забезпечення підпри-
ємств. Але в цих роботах не запропоновано методів 
кількісного оцінювання ефективності інформаційного 
забезпечення торговельного підприємства з урахуван-
ням особливостей процесно-орієнтованого управління. 
Тому це й зумовило вибір теми дослідження.

Мета статті є розробка моделі оцінювання техноло-
гій інформаційного забезпечення під час процесно-орі-
єнтованого управління торговельним підприємством.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вико-
ристання наявних технологій для розробки інформа-
ційного забезпечення торговельних підприємств при 
процесно-орієнтованому управлінні може здійснюва-
тися за такими напрямами:

– використання лише базових технологій роз-
робки, тобто розробка індивідуально для підприємства 
всіх заходів із забезпечення процесно-орієнтованого 
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управління та створення нових інформаційних систем 
з урахуванням усіх особливостей підприємства;

– використання комплексних готових рішень 
інформаційного забезпечення для торговельних під-
приємств, при цьому бізнес-процеси підприємства 
перетворюються згідно з шаблонами, яких вимага-
ють інформаційні комплекси;

– використання комплексних готових рішень 
інформаційного забезпечення для торговельних під-
приємств, які мають гнучку основу та можуть доро-
блюватись й адаптуватись до потреб окремих підпри-
ємств та особливостей законодавства різних країн;

– збір та доопрацювання інформаційного забез-
печення з різноманітних шаблонів бізнес-процесів та 
інформаційних систем, які найбільше відповідають 
вимогам конкретних торговельних бізнес-процесів 
підприємства.

Перспективним для більшості українських тор-
говельних підприємств є останній підхід, збірка та 
доробка інформаційного забезпечення з різнома-
нітних шаблонів бізнес-процесів та інформаційних 
систем. Цей підхід дає торговельному підприєм-
ству можливість розробити або пристосувати наявне 
інформаційне забезпечення лише для тієї частки 
своєї діяльності, для якої це дійсно необхідно. Голо-
вним недоліком цього підходу є складність спіль-
ного використання різних інформаційних систем, 
які можуть не відповідати тій структурі бізнес-про-
цесів, яку обрано за шаблон для реінжинірингу на 
торговельному підприємстві. Це потребує ретельного 
дослідження всіх можливих частин інформаційного 
забезпечення перед прийняттям рішення щодо вклю-
чення його до складу тієї системи інформаційної під-
тримки, яку буде впроваджено на підприємстві.

Щоб здійснити порівняння різних видів інфор-
маційного забезпечення торговельних підприємств 
та їх реалізацій у вигляді комерційних інформа-
ційних систем, необхідно мати формалізовану сис-
тему оцінки такого забезпечення. Ефективність 
інформаційного забезпечення може бути визначено 
через характеристики, які зображають, на скільки 
це забезпечення допомагає в здійснені бізнес-проце-
сів під час процесно-орієнтованого управління. Для 
цього пропонується використовувати такі характе-
ристики інформаційного забезпечення процесно-орі-
єнтованого управління підприємствами: 

– рівень покриття інформаційним забезпеченням 
елементарних бізнес-процесів;

– ефективність автоматизації елементарних біз-
нес-процесів;

– рівень охоплення інформаційним забезпечен-
ням характеристик торговельного підприємства під 
час складання управлінських звітів.

Ці характеристики можуть бути оцінені в кіль-
кісному вигляді та на їх базі розраховано інте-
грований показник ефективності інформаційного 
забезпечення процесно-орієнтованого управління 
торговельними підприємствами. У розрахунку інте-
грованого аддітивного показника ефективності 
інформаційного забезпечення пропонується базува-
тись на припущенні, що ступінь охоплення інформа-
ційним забезпеченням характеристик торговельного 
підприємства у процесі складання управлінських 
звітів є найбільш важливим складником і має вагу 
0,5. Таким чином, враховується той факт, що голо-
вним завданням інформаційного забезпечення є 
не автоматизація заради автоматизації, а надання 
завдяки реінжинірингу бізнес-процесів, необхідної 
управлінцям інформації. Показники рівня покриття 
елементарних бізнес-процесів та ефективності авто-

матизації елементарних бізнес-процесів можуть вва-
жатись однаковими за важливістю, тому для них 
пропонується встановити вагу 0,25. Таким чином, 
інтегрований показник ефективності інформаційного 
забезпечення процесно-орієнтованого управління 
торговельними підприємствами може бути розрахо-
вано за формулою:

KEf = 0,25 ⋅ Kcvr + 0,25 ⋅ Kavt + 0,5 ⋅ Kscp,       (1)

де KEf – інтегрований показник ефективності 
інформаційного забезпечення процесно-орієнтова-
ного управління торговельними підприємствами;

Kcvr – оцінка рівня покриття інформаційним 
забезпеченням елементарних бізнес-процесів;

Kavt – оцінка ефективності автоматизації елемен-
тарних бізнес-процесів;

Kscp – оцінка рівня охоплення інформаційним 
забезпеченням характеристик торговельного підпри-
ємства у процесі складання управлінських звітів.

Показник рівня покриття інформаційним забезпе-
ченням елементарних бізнес-процесів характеризує, 
яку частку бізнес-процесів торговельного підприємства 
формалізовано й оцифровано. Окремо оцінюється фор-
малізація бізнес-процесів, тобто наявність опису вхід-
них та вихідних інформаційних потоків, регламенти 
їх оброки та відповідальні особи. У свою чергу, оцінка 
оцифрування бізнес-процесу полягає у визначенні, 
які бізнес-процеси зображені в інформаційній сис-
темі торговельного підприємства. Таким чином, рівень 
покриття інформаційним забезпеченням елементарних 
бізнес-процесів розраховується за формулою:
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де Kcvr – оцінка рівня покриття інформаційним 
забезпеченням елементарних бізнес-процесів; 

Bfrm – кількість бізнес-процесів торговельного під-
приємства, які формалізовано; 

Bdgt – кількість бізнес-процесів торговельного під-
приємства, які оцифровано; 

Ball – загальна кількість бізнес-процесів торго-
вельного підприємства.

Оцінення ефективності автоматизації елементар-
них бізнес-процесів пропонується здійснювати як 
порівняння витрат часу на виконання бізнес-процесу 
без автоматизації та з автоматизацією. Під автомати-
зацією мається на увазі не обов’язково повна заміна 
людських дій діями інформаційної системи, а й авто-
матична реєстрація процесів, яка без інформаційного 
забезпечення не здійснювалась. При цьому необхідно 
враховувати, що внаслідок автоматизації деякі біз-
нес-процеси можуть навіть потребувати більше часу. 
Це відбувається тоді, якщо автоматизація додає 
якісь дії у бізнес-процес, що дає змогу в результаті 
отримати більше інформації для управління. Напри-
клад, ц звичайному бізнес-процесі відпуску товару 
зі складу він просто завантажується, а в автомати-
зованому – проноситься повз сканер штрих-кодів 
або інших електронних відміток, завдяки чому 
дещо зростають витрати праці, але забезпечується 
автоматичний облік переміщення товарів. Таким 
чином, збільшується трудомісткість одного процесу, 
але спрощується інший або збільшується кількість 
управлінської та облікової інформації. Для оцінення 
ефективності автоматизації елементарних бізнес-про-
цесів пропонується використовувати таку формулу:
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де Kavt – оцінка ефективності автоматизації еле-
ментарних бізнес-процесів; 

Ball – загальна кількість бізнес-процесів торго-
вельного підприємства; 

Tb
0 – кількість часу, яку потребує b-й бізнес-про-

цес торговельного підприємства без автоматизації; 
Tb

avt – кількість часу, яку потребує автоматизо-
ваний b-й бізнес-процес торговельного підприємства.

Оцінення рівня охоплення інформаційним забез-
печенням характеристик торговельного підприємства 
у процесі складання управлінських звітів зображає, 
на скільки повно надається вся необхідна інформа-
ція для прийняття управлінських рішень. При цьому 
пропонується враховувати як сам факт можливості 
надання потрібних характеристик, так і час на їх 
підготовку. Показники оцінення ваги характеристик 
торговельного підприємства зображено в табл. 1.

Таблиця 1
Оцінки можливостей отримання характеристик 

торговельного підприємства

Можливість отримання характеристики  
у звіті

Ваговий 
коефіцієнт

Неможливо внаслідок відсутності первинних 
даних 0

Неможливо без доробки у конструкторі звітів 0,1

Можливо за результатами річних звітів 0,2

Можливо за результатами квартальних звітів 0,3

Можливо за результатами місячних звітів 0,5

Можливо на протязі доби 0,8

Можливо миттєво за запитом 1

Формування переліку характеристик торговель-
ного підприємства здійснюється залежно від типу 
підприємства та особливостей його діяльності. Роз-
рахунок рівня охоплення інформаційним забезпе-
ченням характеристик торговельного підприємства 
у процесі складання управлінських звітів пропону-
ється здійснювати за такою формулою:
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де Kavt – ненормалізована оцінка рівня охоплення 
інформаційним забезпеченням характеристик торго-
вельного підприємства у процесі складання управ-
лінських звітів; 

Call – кількість характеристик торговельного під-
приємства, що розглядається; 

Wpsb – ваговий коефіцієнт можливостей отри-
мання характеристик торговельного підприємства; 

Wimp – ваговий коефіцієнт важливості характе-
ристики торговельного підприємства з погляду про-
цесно-орієнтованого управління.

Для забезпечення можливості порівняння показ-
ника рівня охоплення інформаційним забезпеченням 
характеристик торговельного підприємства у процесі 
складання управлінських звітів пропонується здій-
снити його приведення до діапазону від 0 до 1, де 0 
відповідає найгірше значення, а 1 – найкраще: 
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 – нормалізована оцінка рівня охоплення 
інформаційним забезпеченням характеристик торго-
вельного підприємства у процесі складання управ-
лінських звітів; 
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 – максимальне можливе значення рівня охо-
плення інформаційним забезпеченням характерис-

тик торговельного підприємства у процесі складання 
управлінських звітів, 
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Важливість характеристики торговельного під-
приємства з погляду процесно-орієнтованого управ-
ління визначається залежно від того, на якому рівні 
управління вона використовується. Чим вищий 
рівень управління, тим більш важливою вважається 
характеристика. Співвідношення між рівнем вико-
ристання характеристик та їх важливістю наведено 
в табл. 2.

Таблиця 2
Важливість характеристик  
торговельного підприємства  

з погляду процесно-орієнтованого управління

Рівень використання Важливість характеристики

Стратегічний 3

Тактичний 2

Оперативний 1

На двох нижчих рівнях 3

На двох вищих рівнях 4

На усіх рівнях 6

Висновки. Таким чином, розроблена модель 
оцінювання ефективності інформаційного забезпе-
чення торговельного підприємства, що базується на 
врахуванні особливостей інформатизації бізнес-про-
цесів торговельного підприємства, дає можливість 
здійснити аналіз тенденцій та стану зрілості техно-
логій інформаційного забезпечення торговельного 
підприємства та його відповідність потребам про-
цесно-орієнтованого управління. Перспективним 
напрямом цієї моделі може бути розробка підходу 
до формування комплексу дій з доробки інформа-
ційного забезпечення підприємства до необхідного 
рівня ефективності.
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