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"Особливості інформаційного управління та інформаційних
процесів на промисловому підприємстві"
Управління підприємствами на сьогодні стосується таких проблем
господарювання, які безпосередньо пов'язані зі швидкозмінним економічним
та політичним середовищем. Тиск на промисловість із боку громадськості та держави з метою пристосування до нових економічних реалій
постійно зростає. Підприємства усвідомлюють той факт, що у результаті
своєї пасивності вони можуть розраховувати тільки на короткострокові
прибутки та обмежені обсяги замовлень, що призводить до необхідності
зосередження уваги на нових тенденціях в управлінні.
На сьогодні для промислових підприємств актуальною є побудова
ефективної системи інформаційного управління, яка дає можливість
адаптуватися до специфіки їх діяльності та стане якісним інструментом
у конкурентній боротьбі. Інформація виступає основою інформаційного
управління, оскільки через неї реалізується зв'язок між суб'єктом і об'єктом
або між керівною та керованою частинами системи управління. За умови
зростання обсягів виробництва збільшується масштаб інформації, залученої до інформаційного управління та виникає необхідність у застосуванні й використанні інформаційних процесів.
Інформаційні процеси в управлінні мають велике значення для зростання ефективності господарювання підприємства та прийняття науково
обґрунтованих та економічно виважених рішень.
Інформаційне управління через упровадження та використання інформаційних процесів забезпечує реалізацію процесів управління, здатних
своєчасно забезпечувати регламентацію якості, селекцію та управління
потоками інформації для посилення конкурентної переваги підприємства.
Узагальнюючи визначення інформаційного процесу, наведені різними
авторами, пропонується умовно поділити їх на три групи та розглядати
як: систему, процес або сукупність.
З точки зору автора інформаційний процес відображає цілеспрямовану
систему взаємозалежних дій, яка перетворює ресурси в результати, що
мають цінність для внутрішніх та зовнішніх споживачів і в кінцевому результаті збільшують вартість підприємства.

Таким чином, інформаційний процес в управлінні посідає провідні
позиції і сприяє розвитку промислового підприємства в довгостроковій
перспективі.
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