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ВСТУП 

 

 

Актуальність дослідження. Інформаційно-технічна революція змінила 

характер і методи ведення бізнесу. Використання можливостей технічного 

обміну сьогодні дозволяє легше і швидше створювати і продавати пакети 

послуг споживачам, вирішувати завдання фінансово-операційного управління, 

маркетингового планування, підвищувати конкурентоспроможність продукції і 

збільшувати кількість продажів.  

Проблеми розвитку інформаційних технологій в бізнесі досліджували такі 

вітчизняні вчені, як Сандугей В., Пиріг С. О., Ільєнко Р.В., Євдокимов В.В., 

Орлова Н. С., Різніченко Л.В., Рибалко Л.П., Сокол К.М., Байкарова О. та ін. В 

роботах доведено, що інформаційні системи є потужними інструментами для 

створення сучасних шляхів ведення бізнесу. Виконуючи функції групування, 

систематизації, обробки та аналізу даних, вони допомагають успішно 

реалізовувати функції управління на підприємствах. 

Взаємодія між інформаційними технологіями й бізнесом є дуже складною 

і піддається впливу великої кількості факторів, включаючи структуру 

організації, стандартну техніку експлуатації, політику, культуру, навколишнє 

середовище й рішення управління. Розвиток підприємницьких інформаційних 

систем сьогодні зумовлений необхідністю у більш деталізованій інформації про 

ринок та споживачів; збором та використанням різнопланової інформації; 

потребі в інтенсивному взаємному контакті зі споживачем, тобто 

налагодженню внутрішнього зв’язку; інтенсивному розвитку інформаційних 

технологій. Тому проблема впровадження інформаційних технологій та їх роль 

у сучасному управлінні бізнесом є досить актуальною і потребує подальших 

глибоких теоретичних досліджень.  

Метою дипломної роботи є поглиблення теоретичних, методичних 

підходів для дослідження розвитку інформаційних технологій ведення бізнесу. 

Завданнями дипломної роботи є: 

-  визначення розвитку та сутність поняття «інформація»; 
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-  виявлення змісту та значення інформаційних технологій ведення 

бізнесу; 

- зробити аналіз використання сучасних інформаційних технологій у 

бізнесі; 

- підвищення ефективності використання сучасних інформаційних 

технологій ведення бізнесу. 

Об’єктом дослідження є сучасні технології ведення бізнесу. 

Предметом дослідження методи удосконалення сучасних технологій на 

підприємстві. 

Методологія і методи дослідження. Методологічною базою наукового 

дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних науковців, присвячені проблемі 

впровадження інформаційних технологій ведення бізнесу.  

Поставлені завдання вирішувалися за допомогою комплексу 

загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. Із загальнонаукових 

методів було використано: метод дедукції – для побудови структури роботи, 

вивчення предмету дослідження з урахуванням принципу єдності і 

взаємозалежності окремих його частин; метод синтезу – для уточнення 

категоріального апарату дипломної роботи; та метод індукції – для формування 

висновків до дипломної роботи. 

Окрім загальнонаукових методів було широко використано спеціальні 

методи дослідження, а саме: метод вертикального та горизонтального аналізу 

балансу, метод фінансових коефіцієнтів – для оцінки стану малого, середнього 

та великого бізнесу.  

Апробація результатів бакалаврської роботи. Основні положення, 

теоретичні та практичні розробки і наукові результати бакалаврської роботи 

апробовані на: І Міжнародній науково-практичній конференції 

«Підприємницька, торговельна, біржова діяльність: тенденції, проблеми та 

перспективи розвитку» (м. Київ, Державний університет телекомунікацій, 

11 лютого 2020 р.). 

Інформаційна база дослідження. Інформаційною базою дослідження є 

законодавчі та нормативні акти України, наукові праці вітчизняних та 
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зарубіжних авторів, офіційні дані Державної служби статистики України, 

результати опитування та власних спостережень. 


