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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
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процесів управління і створення автоматизованої інформаційної си-
стеми підприємства. Відповідно розрізняють підходи до аналізу біз-
нес-процесів підприємства: бізнес-аналіз (консалтинг) і системний
аналіз. Завданнями бізнес-аналізу є дослідження і опис бізнесу, а
також фіксація вимог безпосередньо від замовника; результатом оп-
тимізації бізнесу є нові організаційно-функціональні рішення. Сис-
темний аналіз передбачає подальше перетворення результатів біз-
нес-аналізу на формалізовані вимоги до інформаційної системи,
опис її функціональних модулів, потоків даних і т. ін.

Отже, результати оптимізації бізнесу і наступної автоматизації
управлінських бізнес-процесів багато в чому залежать від знань і
досвіду аналітика, його вміння швидко оволодіти особливостями
предметної області, методик отримання інформації від експертів
з предметної області і від замовників стосовно їх потреб і поба-
жань, вміння відокремити необхідні для оптимізації бізнесу ви-
моги від другорядних і несуттєвих і т. ін.

У зв’язку з цим є актуальною і потребує дослідження пробле-
ма аналізу використовуваної методологічної бази бізнес-
аналітики та її підтримки засобами автоматизації.

Збір інформації про предметну область бізнесу зазвичай здій-
снюють методами опитування експертів (анкетування, інтерв’ю-
вання, мозкового штурму, дискусії і т. ін.), підтриманими інфор-
маційними технологіями. Вивчення предметної області аналіти-
ками здійснюють за допомогою методів контент-аналізу, анало-
гій, порівняльного аналізу, ситуаційного аналізу.

Для подальшого упорядкування зібраної інформації доречні
методи класифікації, прийняття рішень, інтелектуальні. Останні
можуть також застосовуватись для поповнення баз експертних
знань з метою подальшого їх використання у складі експертних
систем на етапі аналізу вимог.

Комп’ютерна підтримка генерації і аналізу вимог може здійсню-
ватись засобами довідкових, пошукових, дорадчих інформаційних
систем, систем підтримки прийняття рішень та експертних систем.

На наступних етапах моделювання бізнес-процесів у нагоді
стануть різноманітні методології, нотації і інструменти моделю-
вання: діаграми процесів і потоків даних, діаграми варіантів ви-
користання, моделі даних тощо.

Враховуючи, що зазвичай великі проекти реалізуються колек-
тивами розробників, їх взаємодія потребує використання засобів і
технологій підтримки групової роботи. До основних технологій
підтримки групової роботи в мережі належать: групове програм-
не забезпечення (groupware); технології автоматизації керування
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потоками робіт (workflow); технологія електронного обміну да-
ними; спільний медіа-простір; технології колективного навчання.

Системи підтримки групової роботи включають такі інстру-
ментальні засоби: управління регламентом (порядок денний);
електронного мозкового штурму; голосування; електронного
складання календарного плану; управління проектами; управлін-
ня адресною книгою тощо.

Різноманітність і багатофункціональність методологічних і
інформаційно-технологічних засобів забезпечує всебічну підтри-
мку бізнес-аналізу, проте потребує дослідження можливостей ви-
користання на різних його етапах і розроблення відповідної тех-
нологічної документації.
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Важливим елементом діяльності підприємств агропромисло-
вого комплексу повинно бути прогнозування обсягів реалізації
продукції. Прогнозування — це наукове дослідження перспектив,
розробка і обґрунтування напрямів і можливостей розвитку галу-
зей, що забезпечують потреби суспільства товарами залежно від
ринкової кон’юнктури. Відхід від планування ставить завдання
розробки концепцій розвитку, прогнозів, на основі яких підпри-
ємства формують свої цілі та шляхи їх досягнення.

Розробка прогнозів має базуватися на об’єктивних законах,
економічних і соціальних взаємозв’язках і координації розробок і
шляхів адаптації виробників до вимог ринку. Тому Верховна Ра-




