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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа содержит 77 страниц, 5 рисунков, 5 таблиц, 39 

источников.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ИНВЕСТИЦИИ. 

Объектом исследования являются информационные системы.  

Предмет исследования – возможности использования информационных 

технологий для повышения эффективности функционирования предприятия.  

Цель дипломной работы – выявление особенностей информационных 

систем, определение методов оценки эффективности информационных 

систем на предприятии и ключевых показателей, отражающих вероятность 

возврата инвестиций в информационные технологии. 

Методы исследования: метод системного и сравнительного анализа, 

экспертных оценок, моделирование, абстрактно-логический метод. 

Дипломная работа посвящена вопросу эффективности использования 

информационных технологий на предприятии. В работе рассмотрены 

теоретические основы формирования подходов к вычислению 

экономической эффективности инвестиций в информационные технологии, 

проанализированы методологические подходы и методы к оценке 

эффективности информационных технологий, произведен расчет 

эффективности инвестиций в информационные технологии на базе УП 

«МИНСКОБЛГАЗ». 

Автор работы подтверждает, что она выполнена самостоятельно и 

приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и 

объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 

авторов. 
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РЭФЕРАТ 

У дыпломную работу ўваходзяць 77 старонак, 5 малюнкаў, 5 табліц, 39 

крыніц. 

ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ЭКАНОМІКА, ІНФАРМАЦЫЙНЫЯ 

ТЭХНАЛОГІІ, ІНФАРМАЦЫЙНАЯ СІСТЭМА КІРАВАННЯ 

ПРАДПРЫЕМСТВАМ, ПРАДУКЦЫЙНАСЦЬ ПРАЦЫ, ЭКАНАМІЧНАЯ 

ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ, ІНВЕСТЫЦЫІ. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца інфармацыйныя сістэмы. 

Прадмет даследавання – магчымасці выкарыстання інфармацыйных 

тэхналогій для павышэння эфектыўнасці функцыянавання прадпрыемства. 

Мэта дыпломнай працы – выяўленне асаблівасцяў інфармацыйных 

сістэм, вызначэнне метадаў ацэнкі эфектыўнасці інфармацыйных сістэм на 

прадпрыемстве і ключавых паказчыкаў, якія адлюстроўваюць верагоднасць 

вяртання інвестыцый у інфармацыйныя тэхналогіі. 

Метады даследавання: метад сістэмнага і параўнальнага аналізу, 

экспертных ацэнак, мадэляванне, абстрактна-лагічны метад. 

Дыпломная работа прысвечана пытанню эфектыўнасці выкарыстання 

інфармацыйных тэхналогій на прадпрыемстве. У рабоце разгледжаны 

тэарэтычныя асновы фарміравання падыходаў да вылічэння эканамічнай 

эфектыўнасці інвестыцый у інфармацыйныя тэхналогіі, прааналізаваны 

метадалагічныя падыходы і метады да ацэнкі эфектыўнасці інфармацыйных 

тэхналогій, праведзены разлік эфектыўнасці інвестыцый у інфармацыйныя 

тэхналогіі на базе УП «МІНСКАБЛГАЗ». 

Аўтар дыпломнай работы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-

аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 

працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і 

метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 
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ABSTRACT 

Degree work contains 77 pages, 5 figures, 5 tables, 39 used sources. 

INFORMATION ECONOMY, INFORMATION TECHNOLOGIES, 

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS FOR ENTERPRISE, LABOR 

PRODUCTIVITY, ECONOMIC EFFECTIVENESS, INVESTMENTS. 

The object of the research is information systems. 

The subject of the research is the possibilities of using information 

technologies for increasing the efficiency of enterprise's functioning. 

The purpose of the research is to identify the characteristics of information 

systems, to determine methods for assessing the effectiveness of information 

systems in an enterprise and key indicators that reflect the probability of a return 

on investment in information technology. 

Research methods: method of system analysis, comparative analysis, expert 

evaluation method, modeling, abstract-logical method. 

The graduate thesis is devoted to the efficiency of using information 

technologies in the enterprise. The theoretical bases of formation of approaches to 

calculation of economic efficiency of investments in information technologies was 

considered in the research, methodological approaches and methods to the 

estimation of the effectiveness of information technologies was analyzed, the 

efficiency of investments in information technologies based on unitary enterprise 

"MINSKOBLGAZ" was made. 

The author of the graduate thesis confirms that it was carried out 

independently. All presented calculations and analytical materials reflect the state 

of the investigated process correctly and objectively. All borrowings (from the 

literature and other sources of theoretical and methodological principles and 

concepts) are accompanied by references to their authors. 


