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Системний аналіз — наука, що займається проблемою ухва-
лення рішення в умовах аналізу великої кількості інформації різ-
ної природи. З визначення виходить, що метою застосування сис-
темного аналізу до конкретної проблеми є підвищення міри
обгрунтованості ухвалюваного рішення, розширення безлічі варі-
антів, серед яких проводиться вибір. У системному аналізі виді-
ляють: методологію, апаратні реалізації,практичні додатки. Ме-
тодологія включає визначення використаних понять і принципи
системного підходу. Принципи системного підходу — це поло-
ження загального характеру, що є узагальненням досвіду роботи
людини із складними системами, їх часто вважають основою ме-
тодології. Апаратна реалізація включає стандартні прийоми мо-
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делювання ухвалення рішення у складній системі і загальні спо-
соби роботи з цими моделями. Модель будується у вигляді
зв’язної безлічі окремих процедур. Системний аналіз досліджує
як організацію таких множин, так і вид окремих процедур, які
максимально пристосовують для ухвалення управлінських рі-
шень, що узгоджуються в складній системі.Практичний додаток
системного аналізу надзвичайно обширний за змістом. Найваж-
ливіший розділ — наукового-технічні розробки [1, с. 52].

Бізнес-аналітика (ВІ) — процес перетворення даних в
інформацію, а інформації в знання, які можуть бути використані
для збільшення конкурентноздатності підприємства [1, с. 8].

Аналіз даних: Оперативна аналітична обробка даних (OLAP) —
підтримка OLAP-клубів значно прискорює процеси обробки запитів
та виконання розрахунків, забезпечуючи аналіз даних у різних зрізах.
Розвинена візуалізація — максимально наочне представлення даних з
використанням різних інтерактивних зображень, схем і графіків. Мо-
делювання, прогнозування та дослідження даних — ці інструменти
покликані допомогти підприємству класифікувати дані, формувати
власні номінальні та кількісні шкали, а також використовувати для їх
аналізу розвинений математичний апарат. Карти показників — до-
зволяють на підставі певних ключових показників контролювати хід
виконання стратегічних планів. Тим самим операційні показники
«прив’язуються» до цільових стратегічних параметрів. Для подаль-
шого, детальнішого аналізу ці показники можуть розшифровуватись
за допомогою додаткових звітів. Такі механізми дозволяють реалізо-
вувати різні методології управління, зокрема такі як система збалан-
сованих показників (BSC), «шість сигма» тощо [1, с. 27].

Сучасна BI-система містить близько 40-компонентів]. При цьому
архітектура BI-системи повинна включати не лише такі параметри
як звітність, аналітика, надання інформації, але також виявлення за-
лежностей в даних, прогнозування, інтеграція, управління якістю
даних та інші складні аналітичні функції, зокрема: операційна звіт-
ність для масового розповсюдження; інструментальні засоби для
створення нерегламентованих запитів; OLAP-інструменти; інстру-
ментальні панелі та інтерактивний візуальний інтерфейс користува-
ча; моніторинг бізнес-операцій (ВАМ) для звітності за даними в ре-
альному режимі часу і для обробки інформаційних потоків;
прогнозне моделювання; робочий простір ВІ, що забезпечує само-
стійну роботу користувача; інструменти пошуку.

Із зазначених функцій усе більшу вагу в сучасних ВІ-системах на-
бирають функції статистичного аналізу і прогнозної аналітики. Особ-
ливо це є актуальним у випадку їх впровадження в механізми СУБД.
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Інформаційно-аналітичні системи класифікують зокрема по
типу задач, які вони вирішують. Серед таких задач, які вирішу-
ються в тому числі на підприємствах України, можна виділити
зокрема такі: аналіз фінансового стану підприємства/установи;
розробка і аналіз інвестиційних проектів, формування техніко-
економічних обґрунтувань; підготовка бізнес-планів;планування
та прийняття інвестиційних рішень; управління проектами; оцін-
ка фінансової ефективності (Activity Based Management).
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Ефективне управління сучасними підприємствами потребує по-
стійного аналізу існуючих на підприємстві бізнес-процесів і пошуку
шляхів їх удосконалення. Процес реінжинірингу бізнес-процесів,
оптимізації функціональної та організаційної структури підприємс-
тва може здійснюватись як безпосередньо для підвищення якості і
результативності бізнесу, так і з метою подальшої автоматизації




