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Інформаційна система не тільки відображає функціонування об’єкта управління, 

а й впливає на нього через органи управління. Адже поряд із розгортанням робіт у 
впровадження інформаційних систем відкриваються нові резерви вдосконалення робо-
ти, зростає швидкість обробки і передачі інформації, з’являється можливість 
розв’язання задач з великим обсягом вхідних повідомлень, нагромаджувати й зберігати 
великі масиви інформації та швидко відшуковувати та видавати необхідні дані.  

Корпоративна інформаційна система — це  інформаційна система, яка підтримує 
автоматизацію функцій управління на підприємстві (в корпорації) і поставляє 
інформацію для прийняття управлінських  рішень. У ній реалізована управлінська 
ідеологія, яка об’єднує бізнес стратегію підприємства і прогресивні інформаційні 
технології. Найчастіше використовуваною в Україні є корпоративна автоматизована 
система R/3. Система SAP ERP (стара назва SAP R/3) розроблена німецькою софтвер-
ною корпорацією SAP AG і призначена для комплексної автоматизації великих 
підприємств. Комплексна автоматизація означає, що єдина інформаційна система на 
основі R/3 повинна охоплювати всі сторони діяльності підприємства як за сферами 
діяльності (планування виробництва, збут, закупки), так і за рівнями управлінської 
ієрархії підприємства, від введення даних на нижніх рівнях до підтримки прийняття 
управлінських рішень на верхніх.  

R/3 розрахована на спільне інформаційне забезпечення декількох підприємств, що 
входять до складу концерну або холдингу. Такі підприємства можуть бути розташовані 
в різних регіонах і навіть країнах, керуватися у своїй діяльності різними законодавчими 
актами, вести облік в різних валютах.  

Таке охоплення всіх сторін діяльності підприємства призводить до того, що R/3 
пред'являє жорсткі вимоги до організації облікових та управлінських процесів на 
підприємстві. R/3 дозволяє забезпечити негайне віддзеркалення оперативної інформації 
в інформацію для аналізу: проводок в обороти і сальдо бухгалтерських рахунків, 
операцій матеріального обліку - в обороти і залишки на складах. Розрив у часі між опе-
ративною та аналітичною інформацією зводиться до нуля. За рахунок автоматичних 
проводок R/3 дозволяє зменшити обсяг ручної роботи. Приміром, якщо зазвичай отри-
мання матеріалу від постачальника спочатку реєструється на складі, а потім працівники 
бухгалтерії виконують відповідні проводки за рахунками, то R/3 дозволяє, а в деяких 
випадках і вимагає, щоб при надходженні матеріалу і аналогічних операціях 
бухгалтерські проводки виконувалися автоматично. При цьому кожна господарська 
операція виконується одним співробітником в чітко визначений момент часу і 
відображається у всіх ракурсах обліку - матеріальному і грошовому одночасно, забез-
печуючи їх узгодженість.  

Навіть самий короткий огляд функцій системи SAP R/3 показує її здатність 
вирішувати основні завдання, що стоять перед великими організаціями. SAP R/3 - це 
найбільша система на сьогоднішній день. Не випадково багато лідерів світової 
економіки вибрали саме її як основу корпоративної системи. В Україні корпоративна 
система R/3 застосовується на Жидачівському ЦПК, на Донецькому металургійному 
комбінаті, в Міненерго України, на комбінаті «Азовсталь» та ін. 


