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ВАРТІСТЬ ІННОВАЦІЙ І РОЗВИТОК ERP СИСТЕМ
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daurzukhba@mail.ru
Методологія дослідження. Результати отримано за рахунок застосування методів:
абстракції – при визначенні сутності категорії «ERP+ система» та виявленні логіки
виникнення нових класів подібних інноваційних технологій; загального й особливого – при
встановленні ієрархічного уявлення про логіку та еволюцію ERP+ систем і трендів їхнього
розвитку; статистичного – при аналізі ринкової ситуації та встановленні її значення для
основних користувачів ERP рішень; моделювання – при виявленні основних параметрів
ефективності класів ERP.
Результати. Виявлено особливості нового класу програмного забезпечення, яке умовно
може бути названо ERP системою. Обґрунтовано його суттєве значення для розвитку бізнесу
з точки зору зниження бар’єрів входу та можливостей гнучкого використання.
Продемонстровано, що розвиток ERP систем на кожному етапі сприяв швидкому
еволюційному

формуванню

адекватної

вартості

інноваційних

товарів

та

послуг.

Встановлено, які моделі ERP систем ставали лідерами галузі на конкретних етапах її
розвитку, чому це відбувалося та які виклики та можливості вони створювали і створюють
для своїх клієнтів – підприємств, чимало з яких завдяки цим технологіям посилюють свої
конкурентні переваги при виробництві інноваційної продукції.
Побудовано параметричні моделі ефективності використання ERP як великими, так і
малими та середніми підприємствами – клієнтами даних технологічних рішень.
Новизна. На основі аналізу якісних характеристик ERP+ систем діагностовано
потенційну можливість прискорення та спрощення процесів створення інновацій на
підприємствах, які використовують ERP+ технології. Доведено, що в результаті їх
впровадження вартість інновації формується швидше та більш адекватно потребам
користувачів. Самих користувачів стає більше, тому що на етапі планування виробництва
нових товарів відбувається більш глибоке, всебічне та гнучке опрацювання їх споживчих і
технологічних характеристик.
Практична значущість. Доведено, що використання можливостей ERP+ технологій
сприяє прискоренню розвитку інноваційних проектів з ефективним виявленням вартості
кінцевого продукту.
Ключові слова: вартість, інновація, програмне забезпечення (ПЗ), інформаційні
комунікаційні технології (ІКТ), планування ресурсів підприємства (ERP), модель.
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