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Широка інформатизація всіх сфер життєдіяльності суспільства 

принципово змінює роль інформації та інформаційних технологій у соціа-
льному та економічному розвитку країни.  

В таких умовах особливого значення набувають проблеми підготовки 
кваліфікованих фахівців в області управлінської діяльності, здатних пра-
цювати в умовах розвиненої інформатизації – насичення виробництва і 
невиробничої сфери зростаючими потоками інформації і управління ними.  

Лише сучасні інформаційні технології дозволяють практично миттє-
во вмикатися до будь-яких електронних масивів, одержувати всю необ-
хідну інформацію і використовувати її для аналізу, прогнозування, ухва-
лення управлінських рішень у сфері бізнесу, комерції. 

Найважливішою задачею вищої школи є створення умов для оволодін-
ня майбутніми фахівцями всім різноманіттям науково-технічних досяг-
нень і накопиченим практичним досвідом в області використання інфор-
маційних технологій. Реалізовуючи цю задачу, при написанні навчального 
посібника автори прагнули систематизувати накопичений досвід засто-
сування інформаційних технологій у сфері управлінської діяльності, ви-
словити методичні підходи до моделювання і проектування систем опра-
цювання інформації, автоматизації розв’язування практичних задач 
управлінської діяльності. 
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ВСТУП 

Широка інформатизація всіх сфер життєдіяльності суспі-
льства принципово змінює роль інформації та інформаційних 
технологій у соціальному та економічному розвитку країни.  

В таких умовах особливого значення набувають проблеми 
підготовки кваліфікованих фахівців в області управлінської 
діяльності, здатних працювати в умовах розвиненої інформа-
тизації – насичення виробництва і невиробничої сфери все-
зростаючими потоками інформації і управління ними. В під-
приємництві як ні в якій іншій сфері визначальними є про-
блеми, пов'язані зі збиранням, зберіганням, пошуком, опра-
цюванням, перетворенням, розповсюдженням і використан-
ням інформації. 

Менеджмент є одним із секторів застосування інформа-
ційних технологій, оскільки автоматизація інформаційних 
процесів у цій області в умовах інтенсивного розвитку ринко-
вих відносин є стратегічним чинником конкуренції. 

Лише сучасні інформаційні технології дозволяють практи-
чно миттєво підключитися до будь-яких електронних масивів, 
одержувати всю необхідну інформацію і використовувати її 
для аналізу, прогнозування, ухвалення управлінських рішень у 
сфері бізнесу, комерції. 

Інформатизація в області управління економічними проце-
сами передбачає перш за все підвищення продуктивності 
праці працівників за рахунок зниження співвідношення вар-
тість/продуктивність, а також підвищення кваліфікації і про-
фесійної грамотності фахівців, зайнятих управлінською діяль-
ністю. 

Найважливішою задачею вищої школи є створення умов 
для оволодіння майбутніми фахівцями всім різноманіттям на-
уково-технічних досягнень і накопиченим практичним досві-
дом в області використання інформаційних технологій. Реалі-
зовуючи цю задачу, при написанні навчального посібника ав-
тори прагнули систематизувати накопичений досвід створен-
ня інформаційних технологій у сфері економічної діяльності, 
висловити методичні підходи до моделювання і проектування 
систем опрацювання інформації, автоматизації розв’язування 
практичних задач управлінської діяльності. 
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