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Актуальність  теми  дослідження. Вирішальним  фактором  успіху

підприємств  з  розвитком цифрової  економіки  є  застосування  інформаційних

технологій  в  економічній  діяльності.  Інформаційні  технології  в  останнє

десятиліття  досягли  нового  якісного  рівня  та  значною  мірою  розширюють

можливості  ефективного  управління  будь-яким  підприємством,  що  сприяє

підвищенню рівня його конкурентоспроможності, швидкості реалізації бізнес-

процесів, покращенню економічної поведінки.

Великий внесок  у  дослідження  проблем  щодо  використання

інформаційних технологій в управлінні підприємством зробили праці багатьох

зарубіжних і  вітчизняних науковців.  Зокрема,  основні  поняття та  положення

інформаційних систем і технологій, їх роль у діяльності сучасних підприємств а

також  їх  стан  розвитку  на  сучасному  етапі  досліджували  Лідовский  В.  В.,

Даудов С. А.  Костяков А. Н., Ушакова І. О. [2,5, 6, 10]. 

Проте   деякі  питання  все  ще  потребують  подальшого  поглиблення  та

вивчення. 

Метою  роботи є  опрацювання  науково-методичних  та  удосконалення

прикладних аспектів впровадження інноваційних інформаційних технологій на

підприємстві. 

Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення наступних завдань:

- визначити поняття та сутність інформаційних технологій;

- провести класифікацію та опис існуючих інформаційних технологій 

управління та дослідити інноваційні;

- дослідити роль та особливості інноваційних інформаційних технологій;

- привести загальну характеристику товариства з обмеженою  

відповідальністю «Небесна криниця ЛТД»;

- виявити проблеми функціонування товариства з обмеженою 

відповідальністю  «Небесна  криниця  ЛТД»  для  застосування  інформаційних

технологій;



- охарактеризувати існуючі інформаційні технології на підприємстві;

- порівняти альтернативні інноваційні інформаційні програмні продукти;

- впровадити інноваційні інформаційні технологій на підприємстві;

- оцінити економічну доцільність запропонованих заходів.

Об’єктом  дослідження є  процеси  залучення  та  застосування

інноваційних інформаційних технологій на підприємстві.

Предметом  дослідження є  обґрунтування  теоретичних  та  практичних

аспектів  впровадження  інноваційних  інформаційних  технологій  на

підприємстві.

Базою  дослідження обрано  Товариство  з  обмеженою  відповідальністю

«Небесна криниця ЛТД».

У процесі виконання дипломної роботи першого (бакалаврського) рівня

вищої  освіти  використовувалися  загальні  та  специфічні  наукові  методів.  У

процесі  дослідження  впровадження  інноваційних  інформаційних  технологій

застосовувалися: евристичні методи, системний підхід, методи економічного і

статистичного аналізу, групування та графічного моделювання. 

Для  отримання  аналітичної  інформації  були  використані  дані

статистичної  звітності,  внутрішньої  звітності  підприємства  та  економічне

обґрунтування  проекту.  Теоретичною  основою  дослідження  є  роботи

закордонних  та  вітчизняних  вчених,  що  присвячені  питанням  ефективності

застосування  інформаційних  технологій,  а  також  рекомендації  щодо

впровадження інноваційних інформаційних технологій на підприємствах. 

Результати  проведеного  дослідження  надають  змогу  товариству  з

обмеженою відповідальністю «Небесна криниця ЛТД» підвищити  керованість

та  ефективність виробництва,  знизити вплив людського фактора,  максимально

швидко реагувати  на  будь-які  зміни, скоротити  паперову роботу,  покращити

якість обслуговування клієнтів та звичайно знизити  втрати. 
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